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Zintegrowany System Zarządzania Zakładowy Regulamin 
Udzielania Zamówień 

Publicznych SPECYFIKACJA   
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Znak: SK/ZP-16/1/2015 

 
 
 
 

z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 
 
 

 

ADAPTACJA SALI NA TERENIE ZUOK NA CELE EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ (WYPOSAŻENIE SALI I ZAPLECZA) W 

RAMACH PROJEKTU „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA ECOKID” 

 

 

 

 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 
 

Godziny urzędowania: 7:00-15:00 
Adres strony internetowej: http://www.mpo.torun.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl 
Fax: (56) 63 98 120 

 

 

http://www.mpo.torun.pl/
mailto:sekretariat@mpo.torun.pl
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II Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 
III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali 

na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji 

Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną 

lub więcej części. 

3. Opis części zamówienia:  

1) Część 1: Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego zgodnie z opisem 

zawartym w Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ. Prace 

związanie z elementami okablowania strukturalnego i montażem urządzeń należy wykonać 

zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

32321200-1 Urządzenia audiowizualne 

30216110-0 Skanery komputerowe 

30213100-6 Komputery przenośne 

32322000-6 Urządzenia multimedialne 

32324600-6 Telewizory cyfrowe 

30213200-7 Komputer tablet 

32422000-7 Elementy składowe sieci 

30232110-8 Drukarki laserowe 

38651600-9 Kamery cyfrowe 

38651000-3 Aparaty fotograficzne 

48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC) 

 

2) Część 2: Dostawa sprzętu biurowego zgodnie z opisem zawartym w Formularzu 

asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 6b do SIWZ; 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli 
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30191400-8 Niszczarki 

 

3) Część 3: Dostawa sprzętu AGD zgodnie z opisem zawartym w Formularzu asortymentowym 

stanowiącym Załącznik nr 6c do SIWZ. 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

39713430-6 Odkurzacze 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 10.09.2015 r. 

 

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  

w szczególności dotyczące:  

a) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy 

sprzętu komputerowego i/lub audiowizualnego  o wartości co najmniej 40.000 zł brutto każda, 

oraz załączy dowód, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek dotyczy 

wyłącznie Wykonawców składających ofertę w Części 1 zamówienia. 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie 

spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

4 
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy 

SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone 

w pkt V.1 ppkt 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z  postępowania,  

o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

i  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i  dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej 

SIWZ wg formuły spełnia/nie spełnia. 

8. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia 

Wykonawcy i odrzucenia oferty. 

 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do  SIWZ 

należy dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg  Załącznika nr 2 

do SIWZ; 

2) wykaz wykonanych głównych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg 

Załącznika nr 5 do SIWZ 

3) dowody, czy dostawy wskazane wg Załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie. 
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a) dowodami są: 

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych  

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert, 

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, 

b) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa w punkcie VI.1 ppkt 3). 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w  okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy należy 

dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 

do  SIWZ. 

2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym,  

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt  VI.1 ppkt 1) oraz dokument, o którym mowa w pkt VI.2 ppkt 

2) SIWZ muszą być złożone w oryginale. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.2 ppkt 1) SIWZ 

oraz dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 ppkt 2-3) należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie 

dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 SIWZ. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone za zgodność 

z  oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt V.4 SIWZ.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów 

załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje 

wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 

pkt  3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 

złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997  r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

6 
 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt VII.3 

SIWZ. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany  

przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia  

lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt VII.6 SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ www.bip.mpo.torun.pl. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na  stronie internetowej,  

na której zamieszczono SIWZ www.bip.mpo.torun.pl. 

11. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

1) w sprawach proceduralnych - Rafał Cwaliński - tel. (56) 63 98 144; 

http://www.bip.mpo.torun.pl/
http://www.bip.mpo.torun.pl/
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2) w sprawach merytorycznych w Części 1– Dariusz Wróblewski- tel. (56) 63 98 168; 

3) w sprawach merytorycznych w Części 2 i 3– Jolanta Makowska - tel. (56) 63 98 148. 

Adres do korespondencji: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl 

Fax: (56) 63 98 120 

 

VIII Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium należy wnieść w kwocie: Część 1 -  2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 2 i 3. 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. do dnia 21.08.2015 r. 

godzina 10.00. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001  z dopiskiem „Wadium na wyposażenie sali 

i zaplecza EcoKid’’. 

Kwotą, o której mowa w  pkt  VIII.1 SIWZ musi być uznany rachunek Zamawiającego 

do terminu określonego w pkt VIII.2 SIWZ. 

Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.  
 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń – dokument 

winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku) lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, 

2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3)  kwota gwarancji,  

4)  termin ważności gwarancji, 

mailto:sekretariat@mpo.torun.pl
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5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności jego uzasadniania, 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form wskazanej w pkt. VIII.3.2)-5) Wykonawca  

załączy  do oferty kopię dokumentu wniesienia wadium potwierdzoną przez siebie „za zgodność   

z  oryginałem”. Natomiast oryginał dołączy do oferty nie zszywając go z nią trwale, gdyż 

uniemożliwi to jego zwrot Wykonawcy. 

 

IX Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) i Formularza 

asortymentowego (Załącznik nr 6a-6c do SIWZ) wraz z  wymaganymi załącznikami, 

oświadczeniami i dokumentami, tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg  Załącznika nr 2 

do SIWZ, 
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2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 

do SIWZ, 

3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym,  

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 4 do SIWZ, 

4) wykaz wykonanych głównych dostaw, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 

5) dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty, w tym:  

a. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, który należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

b. w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

c. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których 

mowa w pkt. a i b również pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y 

umocowane do wykonywania określonej czynności.  

4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w  SIWZ. 

W  przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta 

Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się 

dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników  

do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę 

spółki, uchwałę wspólników.  

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się: 

1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający dekompletację, 

2) ponumerować, 

3) zaparafować. 

7. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta 

wewnętrzna jak i zewnętrzna  powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, 
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zaadresowana na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 

87-100 Toruń, sekretariat oraz posiadać dopiski „oferta na przetarg nieograniczony dotyczący 

wyposażenia sali i zaplecza EcoKid” oraz  „nie otwierać przed dniem 21.08.2015 r. godzina 

10:15”. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany 

lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, 

tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia 

została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

11. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w  Formularzu oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z  ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez 

Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z  postanowieniami niniejszej SIWZ 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4  SIWZ 

stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać  

w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,  

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w sekretariacie, w terminie do dnia 21.08.2015 r. godzina 

10:00.  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 

o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, w pok. 312, w dniu 21.08.2015 r. godzina 10:15. 
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XII Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową należy wskazać w Formularzu oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 

2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe wskazane w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN 

zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

3. W toku realizacji zamówienia Zamawiający będzie się rozliczał w oparciu o faktyczne dostawy i 

usługi oraz ceny jednostkowe wskazane w ofercie. 

4. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, 

czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, wzoru umowy i obowiązującego prawa,  

a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert 

1. Kryteria i ich znaczenie w każdej części:  

CENA - 96%;  

WARUNKI GWARANCJI – 3%; 

WARUNKI SERWISU – 1%. 

2. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające 

odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (96) w  kryterium CENA (C) ofercie  

z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg 

poniższego algorytmu: 

 

                              cena minimalna (najniższa z oferowanych cen)  

C =     -----------------------------------------------------------------   x 96 pkt 

                                cena oferty  badanej 
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Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (3) w  kryterium WARUNKI GWARANCJI (G) 

ofercie z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszym niż 60 miesięcy od dnia 

dostawy. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg schematu: 

- okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy – 2 pkt; 

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy – 1 pkt; 

- okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, ale krótszy niż 36 miesięcy – 0 pkt. 

Wskazane kryterium oceny ofert i okresy gwarancji nie dotyczą okularów 3D (poz. 6 i 7 w Części 

1) i oprogramowania (poz. 16 dla Części 1), dla których oferowany okres gwarancji należy 

wskazać w Załączniku nr 6a. Natomiast co do zasady kryterium oceny ofert dotyczy wizualizera, 

projektora 3d, projektora 2d i monitora interaktywnego (poz. 1, 3, 4 i 5 w Części 1), przy czym 

minimalny okres gwarancji dla tego asortymentu wynosi 36 miesięcy. W związku z powyższym w 

przypadku oświadczenia w Formularzu ofertowym udzielenia gwarancji na nie mniej niż 24, ale 

mniej niż 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia asortymentu ujętego w poz. 

1, 3, 4 i 5 z 36-miesięcznym okresem gwarancji.  

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (1) w  kryterium WARUNKI SERWISU (S) 

ofercie z serwisem na miejscu u klienta. Pozostałe oferty otrzymają 0 punktów w tym kryterium. 

 

3. Najkorzystniejszą ofertą w każdej części będzie ta, która uzyska największą sumę punktów  

C, G i S. 

4. Zamawiający do obliczeń będzie stosował zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

XIV  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania  umowy, 

może: 

1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,  

lub  

2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Przed podpisaniem Umowy dla Części 1 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla tej części. 
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2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z 

następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001 z dopiskiem „Postępowanie na wyposażenie 

sali i zaplecza EcoKid – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji lub poręczeń – dokument winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy: 

1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 

3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta, 

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty,  

w przypadku gdy Wykonawca: 

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia objętego umową w terminie wynikającym z zawartej 

umowy, 

b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością 

6) okres wykonywania umowy wraz z terminem rękojmi za wady liczonym od daty odbioru 

końcowego – jeden rok. 

Poręczyciel lub Gwarant nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.  

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 

zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i  zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
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było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

 

XVI Wzór umowy 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 7a (Część 1), 

Załączniku nr 7b (Część 2) i Załączniku nr 7c (Część 3). 

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

  3) odrzucenia oferty Odwołującego.   

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności.  
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8. Na czynności, o których mowa w pkt XVII.7 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty –  Zał. nr 1 do SIWZ; 

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 do SIWZ; 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr  3 do SIWZ; 

4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej – Zał. nr 4 do SIWZ; 

5. Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług – Zał. nr 5 do SIWZ; 

6. Formularz asortymentowy – Zał. nr 6 do SIWZ; 

7. Wzór umowy – Zał. nr 7a-7c do SIWZ; 

8. Przedmiar robót – Zał. nr 8 do SIWZ. 

 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 

 
PROKURENT   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 
 

/ - / Honorata Ikiert  / - / Grzegorz Brożek 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 

159,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadająca NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Firma: …………………..……………………………….………………………………………………..…… 

Siedziba:.………………..………………………………………………………………………………………. 

                                                        (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Imię i Nazwisko: ………………………………….…………………………………………………………… 

Adres 

zamieszkania:….………………………………………………………………………….…………………… 

Nazwa 

przedsiębiorstwa1:……………………………………………………………………………………………… 

Adres 

Wykonawcy2:…………………………………………………………………………………………………… 

                                                     (dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej  
                                                                      jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) 

 

NIP:…………………..……………… 

Regon:………………………………. 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu:………………………………… 

Nr faksu: ……………..…………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………….. 

 
 

                                                           
1 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
2 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
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W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

opisanego w SIWZ w postępowaniu o znaku SK/ZP-16/1/2015 na następujących warunkach: 

 

1. Część 1: Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

........................................................................zł  

(słownie złotych: ..............................................................................................................................). 

2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp

. 

Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena 

jednost

kowa 

netto w 

zł 

Wartość 

netto w zł 

Stawka 

podatku 

VAT
3
 

Wybór oferty 
będzie 

prowadził u 
Zamawiającego 
do obowiązku 
podatkowego 

zgodnie z 
przepisami o 
podatku od 
towarów i 

usług
4
 

TAK/NIE  

Wartość brutto w zł
5
 

A B C D E F=DxE G H I=F+(FxG) 

1. Wizualizer  szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

2. Laptop szt. 3   
 

………..% 
 

 
 

3. Projektor (3d bezprzewodowy) 
 

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

4. Projektor (2d bezprzewodowy) szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

 

5. Monitor interaktywny 
 

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

6. Okulary 3D migawkowe 
 

szt. 15   
 

………..% 
 

 
 

7. Okulary 3D pasywne polaryzacyjne 
do współpracy z telewizorem 3D 

szt. 50   
 

………..% 
 

 
 

8. Telewizor z pasywną technologią 
3D (min. 55 cali z modułem Wi – Fi)  

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

9. Wskaźnik laserowy (do 
prezentacji) 

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

10. Tablet  szt. 25   
 

………..% 
 

 
 

11. Modem i okablowanie 
 

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

12. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

13. Kamera cyfrowa szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

                                                           
3
 Wskazać odpowiednią stawkę VAT (w %) zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla pozycji,  dla których 

podatek VAT rozlicza Zamawiający [pozycje z odwrotnym  obciążeniem]) 
4
 Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 

pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców spoza 
terytorium RP oraz pozostałych w przypadku dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o VAT, do 
którego stosuje się tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatku VAT) 
5
 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający wartość netto będzie równa wartości brutto. 
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14. Aparat cyfrowy szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

15. Interaktywne pióro z funkcją 
tabletu 

szt. 2   
 

………..% 
 

 
 

16. Oprogramowanie szt. 2   
 

………..% 
 

 
 

RAZEM BRUTTO (poz. 1-16)  

 
3. Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wskazałem w Załączniku nr 6a do SIWZ. 

4. Na przedmiot zamówienia oferuję gwarancję jakości wynoszącą ……... miesięcy od dnia 

dostawy.
6
 

5. Oferuję / nie oferuję serwis na miejscu u klienta.
7
 

6. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

...........................................................................................................
8
 

 

 

2. Część 2: Dostawa sprzętu biurowego: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

........................................................................zł  

(słownie złotych: ..............................................................................................................................). 

2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp

. 

Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

w zł 

Wartość netto w 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT
9
 

Wybór oferty będzie 
prowadził u 

Zamawiającego do 
obowiązku 

podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku 
od towarów i usług

10
 

TAK/NIE 

Wartość brutto 

w zł
11

 

A B C D E F=DxE G H I=F+(FxG) 

1. Bindownica szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

2. Laminator szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

3. Niszczarka do 
dokumentów  

szt. 1   
 

………..% 
 

 
 

RAZEM BRUTTO (poz. 1-3)  

                                                           
6
 Należy wskazać liczbę miesięcy. Wskazany okres gwarancji nie dotyczy okularów 3D (poz. 6 i 7) i oprogramowania (poz. 16), 

dla których oferowany okres gwarancji należy wskazać w Załączniku nr 6a. Minimalny okres gwarancji dla wizualizera, 
projektora 3d, projektora 2d i monitora interaktywnego (poz. 1, 3, 4 i 5) wynosi 36 miesięcy. W związku z powyższym w 
przypadku oświadczenia w Formularzu ofertowym udzielenia gwarancji na nie mniej niż 24, ale mniej niż 36 miesięcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia asortymentu ujętego w poz. 1, 3, 4 i 5 z 36-miesięcznym okresem gwarancji. 
7
 Niepotrzebne skreślić.  

8 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 

9
 Wskazać odpowiednią stawkę VAT (w %) zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla pozycji,  dla których 

podatek VAT rozlicza Zamawiający [pozycje z odwrotnym  obciążeniem]) 
10

 Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 
1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców 
spoza terytorium RP oraz pozostałych w przypadku dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o 
VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 
pkt 7 ustawy o podatku VAT) 
11

 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający wartość netto będzie równa wartości brutto. 
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3. Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wskazałem w Załączniku nr 6b do SIWZ. 

4. Na przedmiot zamówienia oferuję gwarancję jakości wynoszącą ……... miesięcy od dnia 

dostawy.
12

 

5. Oferuję / nie oferuję serwis na miejscu u klienta.
13

 

6. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

...........................................................................................................
14

 

3. Część 3: Dostawa sprzętu AGD: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

........................................................................zł  

(słownie złotych: ..............................................................................................................................). 

2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp

. 

Nazwa 

asortymentu 

J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

w zł 

Wartość netto w 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT
15

 

Wybór oferty będzie 
prowadził u Zamawiającego 
do obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i 

usług
16

 
TAK/NIE 

Wartość brutto 

w zł
17

 

A B C D E F=DxE G H I=F+(FxG) 

1. Odkurzacz szt. 1   
 

………..% 
  

 

3. Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wskazałem w Załączniku nr 6c do SIWZ. 

4. Na przedmiot zamówienia oferuję gwarancję jakości wynoszącą ……... miesięcy od dnia 

dostawy.
18

 

5. Oferuję / nie oferuję serwis na miejscu u klienta.
19

 

6. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

...........................................................................................................
20

 

 

 

4. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń 

                                                           
12

 Należy wskazać liczbę miesięcy. 
13

 Niepotrzebne skreślić.  
14 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
15

 Wskazać odpowiednią stawkę VAT (w %) zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla pozycji,  dla których 
podatek VAT rozlicza Zamawiający [pozycje z odwrotnym  obciążeniem]) 
16

 Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 
1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców 
spoza terytorium RP oraz pozostałych w przypadku dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o 
VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 
pkt 7 ustawy o podatku VAT) 
17

 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający wartość netto będzie równa wartości brutto. 
18

 Należy wskazać liczbę miesięcy. 
19

 Niepotrzebne skreślić.  
20 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
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5. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zapoznałem się z treścią projektu umowy, nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w przypadku gdyby 

uznano moją ofertę za najkorzystniejszą. 

7. Zastrzegam / nie zastrzegam
21

 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. z 2013 r. Dz. U. Nr 907 z późn. zm.) w  odniesieniu do informacji 

zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…………..……………………… 

8. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężnej) proszę zwrócić na konto: 

……………………………………………………………………………………………….…………...…… 

Nazwa banku Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

9. OFERTĘ niniejszą składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ......................................., 

2) .......................................,  

3) .......................................,  

4) ......................................., 

5) ......................................., 

 

 
.................................. dn. ............................     ......................................................................... 

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna 
pieczątka i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa  oraz zabezpieczyć je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 
UST. 1 USTAWY PZP  

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y 

 
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na adaptację sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej 
(wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid” 
 

  

  
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 

spełniam warunki dotyczące: 

  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2015 r. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA  

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 
 

o braku podstaw do wykluczenia  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na adaptację sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej 
(wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid” 
 

 
 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  

że  brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2015 r. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

L I S T A   P O D M I O T Ó W    
należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
L U B 

I N F O R M A C J A,   
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na adaptację sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej 
(wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid” 
 

 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że: 

 

1) następujące podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.): 

 

Lp. Nazwa członka grupy kapitałowej Adres 

1. 
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

 

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej22 

 
 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
 
...............................dn. ..........................................2015 r. 

                                                           
22 Niepotrzebne  skreślić. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW  
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW    
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na adaptację sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej 
(wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid” 

  

Lp. 
Miejsce i rodzaj 

wykonanej dostawy 

Nazwa i adres odbiorcy, 
dla którego wykonano 

dostawę 

 

Wartość brutto 
wykonanej 

dostawy w zł 

 

Czas 
realizacji 
dostawy  

(od dnia do dnia) 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
dostawy

23
 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
 
 
...............................dn. ..........................................2015 r. 

                                                           
23

 Kolumnę należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz gdy Wykonawca wykazując 

spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.1 ppkt 1 polega na zasobach innych podmiotów.  
W pozostałych przypadkach można, ale nie trzeba wypełniać kolumny. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  ASORTYMENTOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 6a do SIWZ 

 

1. Wizualizer  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Wizualizer Rozmiar skanowanej 
powierzchni minimum 

format A4  

Sensor CMOS kolor sensor  

Rozdzielczość wyjściowa 
minimum 

Min.: XGA / UXGA / 720p / 1080i/p  

Ostrość obrazu (fokus)  Ręczny i automatyczny  

Regulacja jasności Tak  

Wbudowany głośnik Tak  

Wbudowany mikrofon Tak  

Liczba pikseli min. 8 Mpix  

Rozdzielczość Min. 1920 x 1080 (Full HD 1080p)  

Oświetlenie Lampa LED (min. 3 ustawienia jasności)  

Zoom optyczny min. 10x   

Zoom cyfrowy min. 8x  

Złącza dodatkowe Min.: 2xHDMI (Out)/(In), 2x VGA (Out)/(In), 1x USB  

Obsługa kart pamięci Min. SDHC   

Pamięć wbudowana do 
przechwytywania obrazu 

Min. 250 MB  

Możliwość zapisu obrazu i 
video do pliku 

Min. Na kartę typu SD lub poprzez kabel podłączony do 
portu USB wizualizera i komputera z szybkością min.30 
klatek/s (30fps) oraz późniejsze odtwarzanie 
zapisanego materiału. 

 

Funkcje dodatkowe Odbicie lustrzane, zamrożenie obrazu,    

Pilot Tak   

Masa Poniżej 1,7 kg   

Kolor  Biały lub czarny  

zasilanie DC 5V, 100-240V, 50-60Hz  

Wyposażenie wraz z 
wizualizerem. 

Kompletne, oferowane przez producenta.  Instrukcja 
obsługi, oprogramowanie do współpracy z systemem 
operacyjnym Windows 7,  8 i 8.1 , zasilacz, kable 
połączeniowe VGA, USB. 

 

Gwarancja  Gwarancja min. 36 miesięcy. Zgodnie z Formularzem ofertowym, ale nie 
mniej niż 36 miesięcy 

 
 

2. Laptop  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Typ Komputer przenośny typu 
notebook 

Tak, obudowa matowa w kolorze czarnym  
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Ekran Typ matrycy TFT   
Przekątna 15.6 "  
Podświetlenie matrycy LED, tylne podświetlenie  
Ekran dotykowy Nie  
Rozdzielczość minimum 1366 x 768 pikseli  
Standard obrazu min. HD  
Proporcje obrazu 16:9  
Jasność  min. 200 cd  
Kontrast  min. 300:1   
Powłoka matrycy Matowa, powłoka antyrefleksyjna (Anti-Glare),   

Procesor Opis Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do 
pracy w komputerach przenośnych,. Zaoferowany 
procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark 
wynik min.: 3525 punktów (wynik zaproponowanego 
procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony 
należy dołączyć do oferty. W sytuacji, gdy wydajność 
procesora nie będzie możliwa do zweryfikowania na 
wyżej wymienionej stronie www., Zamawiający 
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć 
Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer 
do testu oraz dokładny opis metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

Płyta Główna Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora. 

 

 

Kontroler SATA min.  SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. 

 

 

Pamięć operacyjna Pojemność pamięci min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB  

 

 

Ilość banków pamięci min. 2 szt. 

 
 

Dysk twardy Pojemność dysku min. 500 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T. SATA, 5,400 rpm, 
zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze przez producenta po 
awarii. 

 

Typ dysku Magnetyczny lub hybrydowy  
Interfejs Serial ATA III  
Prędkość obrotowa min. 5400 obr/min  

Karta Graficzna Rodzaj Zintegrowana z procesorem  
Opis Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć 

RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby 
grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) - z 
możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB 
pamięci,  
z obsługą DirectX® 11, osiągająca w teście Average 
G3D Mark wynik na poziomie min.: 562 punktów (wynik 
zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze 
strony należy dołączyć do oferty. 
 

 

Rozdzielczość na 
zewnętrznym wyświetlaczu 

Do min. 1920 x 1200 pikseli  
Napęd optyczny Rodzaj Wbudowany   

Typ Nagrywarka DVD +/-RW DL Super-Multi  
Multimedia Wbudowany mikrofon Tak  

Typ wbudowanej kamery 
minimum 

Wbudowana kamera internetowa (HD) z diodą LED 
stanu,  o rozdzielczości min. 1200x768 (0.9 megapixel) 

 
Karta dźwiękowa Zintegrowana, (HD audio) 

 
 

http://www.cpubenchmark.net/
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Typ wbudowanych głośników Standardowe, HD Audio, 2 wbudowane głośniki 
(stereo), regulacja głośności za pomocą przycisków 
funkcyjnych na klawiaturze.  

 

Łączność WLAN Tak  
Szyfrowanie WLAN min. WEP, WPA, WPA2  
Bluetooth Tak, Standard 4.0  
Standard WLAN min. IEEE 802.11b/g/n,  
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)  

Złącza Liczba portów USB 2.0 min. 1 szt.  

Liczba portów USB 3.0 min. 3 szt. , w tym jeden z możliwością ciągłego 
zasilania niezależnie od stanu załączenia.   

 
HDMI lub DisplayPort + 
przejściówka HDMI 

Tak  
VGA(D-SUB) Tak  
Ethernet (RJ-45) 1 szt.  
Slot kart pamięci Obsługa min. kart SD/SDHC/SDXC  

 
 

Wejście mikrofonu 
zintegrowane z wyjściem 
słuchawek lub oddzielne 

min. 1 szt.  

Wprowadzanie 
danych 

Substytut myszki Touchpad, Dioda statusu 
 

 
Typ klawiatury Standardowa, typu Windows, QWERTY US + blok 

numeryczny, odporna na zalanie. 
 

Zasilanie Typ zasilacza Zewnętrzny zasilacz o mocy min. 90W zgodny z CE.  
Wtyczka sieciowa w standardzie europejskim. 

 
Napięcie zasilania 100 V - 240 V  
Częstotliwość 50 Hz - 60 Hz  

Bateria Typ baterii Minimum 6-cell, minimum 48Wh, Li-Ion,   
 Czas pracy na baterii Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 

8 godzin, według testu MobilMark2012 – tryb biurowy  
 

Walory użytkowe Waga  Nie więcej niż 2,4 kg   
Zakres temperatury pracy min. 5 – 35 °C  

Normy i certyfikaty Europejskie deklaracja zgodności  lub certyfikat CE, WEEE  
Globalne RoHS -  Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 
Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki, ENERGY STAR® 6.0 – Certyfikat ENERGY 
STAR® 6.0, w przypadku dostawy z systemem 
Windows - Microsoft Operating Systems (HCT / HCL 
entry / WHQL) - Wydruk ze strony WHCL Microsoft 
potwierdzający zgodność oferowanego komputera z 
oferowanym system operacyjnym 

 

Zabezpieczenia Fizyczne  Złącze typu Kensington Lock   
Programowe Bios Hasło użytkownika i administratora, hasło dostępu do 

dysku twardego HDD 
 

System operacyjny Licencja   MS Windows 8.1 Professional 64 Bit PL lub 
równoważny*. Warunki równoważności podane w 
opisie równoważności systemu operacyjnego. 

 

Warunki gwarancji Okres gwarancji min. 24 miesięcy  Zgodnie z Formularzem ofertowym 

Dostępność oryginalnych 
części zamiennych 

min.3 lata po zakończeniu produkcji i sprzedaży 
danego modelu.  

 
Pozostałe 
wymagania 

Opis 1.Możliwość telefonicznego lub przez stronę WWW 
sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
2. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych 
w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie 
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru 
seryjnego komputera na dedykowanej przez 
producenta stronie internetowej – należy podać adres 
strony oraz sposób realizacji wymagania (opis 
uzyskania w/w informacji) 
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*Opis równoważności systemu operacyjnego 
Zamawiający uzna system operacyjny za równoważny określonemu w SIWZ, gdy spełni poniższe 
wymagania:  
   
 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych. 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim. 
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego. 
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z 
modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek 
są potrzebne. 
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 
administratora systemu Zamawiającego. 
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego. 
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. 
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy 
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 
systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji 
urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 
zasobów lokalnych. 
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
22. Obsługa standardu NFC (near field communication). 
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
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a) Login i hasło, 
b) Karty z certyfikatami (smartcard), 
c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. 
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). 
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy 
transportowej IPsec. 
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach. 
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 
37. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
40. Udostępnianie modemu. 
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami 
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. 
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania 
ograniczonego do danych użytkownika. 
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością 
przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub 
na kluczach pamięci przenośnej USB. 
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego 
zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 
partycji w usługach katalogowych. 
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość 
zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 
 
UWAGA.  
Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego systemu operacyjnego leży po stronie 
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty 
potwierdzające równoważność oferowanego systemu operacyjnego. 

 
 

3. Projektor (3d bezprzewodowy) 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 
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Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Projektor  (3D 
bezprzewodowy) 

System projekcji DLP  

Rozdzielczość rzeczywista FullHD (1920x1080)  

Jasność (tryb normalny) min. 3000 ANSI lumenów  

Współczynnik kontrastu min. 10000:1  

Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 

Natywny 16:9  

Rozmiar obrazu (przekątna) min. zakres  45” – 300”  

 Tryby obrazu min. dynamiczny, prezentacji,  SRGB kinowy  (3D) , 2 
tryby użytkownika 

 

Języki menu ekranowego min. polski, angielski  

Współczynnik powiększenia min. 1.3:1  

Odświeżanie pionowe – 
minimalny zakres 

25 - 120 Hz  

Częstotliwość pozioma - 
minimalny zakres 

15 - 102 KHz  

Obsługa technologii 3D Tak  

Moc lampy min. 210 W  

Korekcja zniekształceń 
trapezowych (Keystone) 

min. ± 40 (w pionie) stopni  

Żywotność lampy (tryb 
normalny) 

min. 4000 godzin   

Żywotność lampy (tryb cichy) min. 6500 godzin  

Ilość wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld  

Kompatybilność video min. NTSC / PAL / SECAM  

Wbudowany głośnik Tak  

Moc wbudowanego głośnika min. 10W  

Wejście zasilania (DC-in) Tak  

Wejście D-SUB Tak  

Wyjście D-SUB Tak  

Wejście  HDMI Tak  

Interfejs RS232 Tak  

Wejście USB-A Tak  

Wejście  mini-jack Tak  

Wejście  mini USB Tak  

Wejście S-Video Mini DIN 4-
pin 

Tak  

Interfejs Composite Tak  

Łączność bezprzewodowa Wbudowana funkcja WiFi  lub zewnętrzny moduł 
łączności bezprzewodowej 

 

Wsparcie i współpraca 3D 
minimum 

Sekwencja ramek: aż do 720p 
Kompresja ramek : aż do 1080p 
Obok siebie: aż do 1080i/p 
Góra dół:  aż do 1080p 

 

Poziom głośności w trybie 
normalnym 

Nie większy niż 33 dBA  

Zasilanie AC 100 do 240 V, 50 do 60 Hz  

Zużycie energii w trybie 
normalnym 

maks. 270W  

Zużycie energii w trybie 
czuwania 

maks. 0.5 W  

Masa netto Poniżej 2,7 kg  

Cechy dodatkowe minimum Funkcje czytnika USB, USB display, Wsparcie Blu-Ray 
3D. 

 

Akcesoria (standardowe 
dodawane przez producenta) 

min. Pilot z bateriami, kabel zasilający Instrukcja 
użytkownika, CD z oprogramowaniem, instrukcja 
szybkiego uruchomienia,  karta gwarancyjna,  kabel 
VGA (D-sub 15pin), Osłona na obiektyw, zewnętrzny 
moduł łączności bezprzewodowej, jeżeli brak 
wbudowanej funkcji Wi-Fi. 

 

Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 msc  

Mocowanie 
Sufitowe 

Regulacja kąta na boki min. +/- 25 stopni  

Regulacja kąta w pionie min. +/- 90 stopni   

Regulacja w płaszczyźnie 
poziomej 

360 stopni  

Kolor Czarny  

Maksymalny udźwig Nie mniej niż 20 kg  
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Wysokość [mm] Nie więcej niż 155  

Rodzaj  Sufitowy  

Inne Metalowa konstrukcja  

Załączone wyposażenie Instrukcja obsługi, śruby montażowe   

Gwarancja  Gwarancja min. 36 msc. Zgodnie z Formularzem ofertowym, ale nie 
mniej niż 36 miesięcy 

 

 
4. Projektor (2D bezprzewodowy) 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Projektor (2D 
bezprzewodowy) 

System projekcji DLP  

Rozdzielczość rzeczywista Min. WXGA (1280x800)  

Rozdzielczość maksymalna WUXGA (1920 x 1200)  

Jasność (tryb normalny) Min. 3200 lumenów  

Współczynnik kontrastu Min. 13000:1  

Wyświetlane kolory Min. 1.07 Mld   

Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 

16:10  

Rozmiar obrazu (przekątna) Min. 44" - 300"  

Współczynnik powiększenia Min. 1.3:1  

Tryby obrazu min. dynamiczny, prezentacji,  SRGB kinowy  (3D) , 2 
tryby użytkownika 
 

 

Języki menu ekranowego min. polski, angielski  

Odświeżanie pionowe – 
minimalny zakres 

25 - 120 Hz  

Częstotliwość pozioma - 
minimalny zakres 

15 - 102 KHz  

Moc lampy Min. 210W 

 
 

 

Korekcja zniekształceń 
trapezowych 2D (Keystone) 

Min. ± 30 (w pionie) stopni, ± 25 (w poziomie) stopni  

Korekcja zniekształceń 
trapezowych 3D (Keystone) 

Min. ± 30 (w pionie) stopni.  

Żywotność lampy (normal) Min. 4000 godzin  

Żywotność lampy (econo) Min. 10000 godzin  

Łączność bezprzewodowa wbudowana funkcja WiFi  NFC lub zewnętrzny moduł 
łączności bezprzewodowej NFC 

 

Poziom głośności w trybie 
normalnym 

Nie większy niż 33 dBA  

Zasilanie AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz  

Typ lampy UHP  

Złącza wejściowe 2 x D-sub 15-pin, 2 x RCA (audio LR), 1 x Mini DIN 4-
pin (S-Video), 1 x RCA Video, 1 x HDMI, 1 x RS-232, 1 
x USB typ B, 1 x USB Typ A, 1 x RJ45, 1 x wejście 
zasilania (DC-in) 

 

Złącza wyjściowe 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack 
 

 

Kompatybilność video min. NTSC / PAL / SECAM   

Kompatybilność HDTV Min. 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
 

 

Zużycie energii w trybie 
normalnym 

Maks..303W 
 
 

 

Zużycie energii w trakcie 
uśpienia 

Maks. 0.5 W 
 
 

 

Waga Poniżej 2,7 kg 
 

 

Akcesoria (standardowe 
dodawane przez producenta) 

min. pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, instrukcja 
obsługi w języku polskim, kabel VGA (D-sub 15pin), 
torba. 

 

Cechy dodatkowe Szybki bezprzewodowy moduł NFC w zestawie  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

32 
 

Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 msc  

Mocowanie 
Sufitowe 

Regulacja kąta na boki min. +/- 25 stopni  

 Regulacja kąta w pionie min. +/- 90 stopni   

 Regulacja w płaszczyźnie 
poziomej 

360 stopni  

 Kolor Czarny  

 Maksymalny udźwig Nie mniej niż 20 kg  

 Wysokość [mm] Nie więcej niż 155  

 Rodzaj  Sufitowy  

 Inne Metalowa konstrukcja  

 Załączone wyposażenie Instrukcja obsługi, śruby montażowe   

 Gwarancja  Gwarancja min. 36 msc. Zgodnie z Formularzem ofertowym, ale nie 
mniej niż 36 miesięcy 

   
 

5. Monitor interaktywny  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Ekran Przekątna ekranu   min. 70” (1778mm)   

Technologia wykonania 
matrycy 

LCD IPS   

Rozdzielczość min. Full HD (1.920 x 1.080)  

Odświeżanie obrazu  min. 60 Hz przy rozdzielczości 1920 x 1080  

Technologia podświetlania Krawędziowa LED  

Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 

min. 16:9 
 

 

Żywotność panela min. 30 000 godzin    
 

 

Kontrast min. 4000:1  
 

 

Czas reakcji matrycy max. 8 ms (od szarości do szarości) 
 

 

Wielkość pikseli (w mm)  max. 0,807 (poziomo)x 0,807 (pionowo)   

Ilość wyświetlanych kolorów min. 16,7 miliona  kolorów  

Dodatkowa standardowa 
szyba antyrefleksyjna 

TAK  

Grubość szkła 
zabezpieczającego ekran   

min. 4 mm   

Złącza Wejście Video cyfrowe min. 2x HDMI, USB (MP3, JPG)   

Wejście Video analogowe RGB(VGA) /Component/ zespolony sygnał wizji 
(Composite video RCA) / 
 S-Video 
 

 

Wejście audio  min. RCA L/R, mini-jack 3,5 mm 
 

 

Wyjście audio min. RCA L/R, optyczne 
 

 

USB min. 1 USB (do realizacji funkcji dotyku)   

Cechy dodatkowe Rodzaje predefiniowanych  
ustawienia video odnośnie 
kolorystyki - minimum 

ciepły, zimny, normalny, użytkownika  

Tryby wyświetlania  obrazu - 
minimum 

Szeroki, powiększony, kinowy, oryginalny, normalny.  

Rodzaj dźwięku  minimum MTS (Stereo / Mono)  

Możliwość regulacji tonów  min. dwuzakresowa   

Rodzaje predefiniowanych  
ustawienia dźwięku - minimum 

Standardowy / wiadomości / muzyka / film / 
Indywidualne użytkownika 

 

Moc wbudowanych głośników min. 20 W  

Obsługiwane języki   min. Angielski, Niemiecki    

System dotyku Metoda wykrywania dotyku Połączenie technologii optycznej i podczerwieni lub 
równoważna umożliwiająca precyzyjny odczyt dotyku 
opracowana przez producenta dostarczanego monitora.  

 

Ilość niezależnych  punktów min. 10 jednocześnie   
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dotyku 

Narzędzie dotykowe Ręcznie za pomocą palców lub długopisów/pisaków z 
miękką końcówką zalecanych przez producenta 
monitora 
 

 

Dokładność odczytu punktu 
dotyku 

max. ±3mm  

Prędkość odczytu  Nie mniej niż 125 odpowiedzi na sekundę 
 

 

Czas odczytu max. 7 ms  

Efektywna wielkość ekranu 
dotykowego w mm 

min. 1568 (H) x 890 (V)    

Interfejsy obsługiwane w 
połączenia z monitorem 

USB 1.1 kompatybilne (pełna prędkość), zgodny z HID , 
zgodny z Plug & Play ,USB2.0 and USB3.0 

 

Obsługiwane systemy 
operacyjne  

min. Windows XP (32 & 64bits), Vista (32 & 64 bits), 7 
(32 & 64 bits), Windows 8, Windows 8,1 (32 & 64 bits), 
Mac OSX, Linux 

 

obsługa system dotyku Bez instalacji dodatkowych sterowników w systemie.  

Dodatki 
dostarczane wraz 
z monitorem  

Akcesoria – minimum Kabel zasilający, kabel HDMI, Pilot zdalnego 
sterowania wraz z bateriami, długopis/pisak do obsługi 
dotyku, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim,    

 

Oprogramowanie – minimum Oprogramowanie dedykowane  dostarczane przez 
producenta wraz z monitorem w komplecie oraz  do 
podłączenia i obsługi funkcji  wielodotykowego ekranu  
z  min. 1  licencją dożywotnią komercyjną, możliwość 
współpracy w większością oprogramowania 
przeznaczonego do obsługi interaktywnej za pomocą 
dotyku, oprogramowanie do obsługi prezentacji 
interaktywnych w komplecie.     

 

Pobór mocy, 
warunki 
gwarancyjne 
 

Maksymalny pobór mocy Nie więcej niż 300W  

Pobór mocy w trybie czuwania Poniżej 0,5 W  

Gwarancja  Gwarancja min. 36 miesięcy 
 

Zgodnie z Formularzem ofertowym, ale nie 
mniej niż 36 miesięcy 

Parametry 
dodatkowe 

Waga Nie więcej niż 78 kg 
 

 

Standard montażu 
naściennego  

min. VESA 400 (W) x 400 (H)   

Aprobaty ekologiczne min. Na brak zawartości ołowiu, zgodność z RoHS.    

Certyfikaty min. CE  

Wieszak  Opis ogólny Ścienny uchwyt w formie kolumny, przeznaczony do 
monitorów interaktywnych. Uchwyt umożliwiający 
płynną regulację wysokości ekranu za pomocą silnika 
elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. 
Możliwość  szybkiego dostosowania wysokości 
monitora interaktywnego do potrzeb użytkownika.  

 

Elektrycznie sterowana 
wysokość głównej kolumny w 
zakresie:  

min 60 cm, od 115 do 175 cm ( ± 5 cm) 
licząc od podłogi do środka monitora z możliwością 
zatrzymania na dowolnej wysokości.  
 

 

Waga  Poniżej 31 kg  

Obciążenie minimalne 120 kg  

Średnica wbudowanego kanał 
kablowego 

min. 30 mm  

Przeznaczenie  Do monitorów min. 70” z system montażu VESA, 
kompatybilnym z dostarczonym monitorem 
interaktywnym. 

 

Kolor  Czarny lub aluminium   

Możliwość montażu monitora Poziomy i pionowy  

 
 

6. Okulary 3D migawkowe  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 
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Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Okulary 3D 
migawkowe 

Przeznaczenie Najnowszy model, dedykowany przez producenta 
dostarczonego projektora 3D, wskazane w 
dokumentacji techniczne lub instrukcji obsługi 
projektora, z obsługą 3D w standardzie DLP, 
współpracujące z najnowszymi modelami tego 
producenta.    

 

Typ wykrywania Sensor Optyczny  

Temperatura przechowywania 
(minimalny zakres) 

-10˚ ~ 60˚ C  

Temperatura pracy (minimalny 
zakres) 

0˚ ~ 50˚ C  

Wilgotność pracy (minimalny 
zakres) 

20% ~ 80%   

Zasilanie bateryjne Wbudowany akumulator Li  

Kolor Czarny  

Współczynnik kontrastu min. 1000:1  

Zasilanie/ładowanie 
wbudowanego akumulatora 

Za pomocą dostarczonego wraz z okularami przewodu 
USB,  

 

Akcesoria dodatkowe wraz z 
okularami 

min. Miękki Futerał, ściereczka do czyszczenia, 
instrukcja obsługi, kabel USB 

 

Gwarancja  Gwarancja min. 90 dni.  

 
 

7. Okulary 3D pasywne (polaryzacyjne)  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Okulary 3D 
pasywne do 
współpracy z 
telewizorem 3D. 

Przeznaczenie Najnowszy model, dedykowany przez producenta 
dostarczonego telewizora z pasywną technologią 3D, 
wskazane w dokumentacji techniczne lub instrukcji 
obsługi telewizora, z obsługą 3D w standardzie 
pasywnym , współpracujące w pełni z dostarczonym 
modelem telewizora.    

 

System szkła Pasywne 3D  

Zasilanie  Brak  

Kolor Czarno szary lub czarny  

Rozmiar Uniwersalny  

Waga Nie więcej niż 16 gram  

Cechy Trójwymiarowy obraz przed oczami, jak przy oglądaniu 
filmów3D w kinie,  działają także po założeniu na 
zwykłe okulary korekcyjne, możliwość złożenia, 
zapewniająca bezpieczeństwo przy przechowywaniu. 

 

Gwarancja  Gwarancja min. 12 miesięcy  

 
 

 

8. Telewizor z pasywną technologią 3D (min. 55 cali z modułem Wi – Fi) 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ Parametr  Wymagania minimalne/ warunek Wypełnia wykonawca 
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Element  konieczny Wartość oferowanego 
Parametru 

Ekran Przekątna ekranu   min. 55” ( 138,8 cm)  

Technologia wykonania 
matrycy 

Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)  

Rozdzielczość Full HD 3D 1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w 
pionie) 

 

Odświeżanie obrazu  min 200 Hz  

Technologia podświetlania LED  

Dynamiczny współczynnik 
kontrastu  

Powyżej 1 000 000: 1  

Współczynnik kształtu obrazu 16:9  

Kąt widzenia (prawo / lewo) 89°/89° (178°)  

Kąt widzenia (góra / dół) 89°/89° (178°)  

System TV Analogowy W zależności od zaznaczonego 
kraju/obszaru min. : B/G, D/K, L, I, M 

 

Cyfrowy min. DVB-T/DVB-C,  DVB-T2  

Satelitarny min. DVB-S/DVB-S2  

Zakres kanałów Analogowy min. UHF/VHF/kablowe, W zależności od 
zaznaczonego kraju/obszaru. 

 

Cyfrowy UHF/VHF/kablowe, W zależności od zaznaczonego 
kraju/obszaru. 

 

Satelita min. zakres częstotliwość 950-2150 MHz.  

Funkcje 3D Full HD 3D Tak  

System poprawy 
rozdzielczości w 3D 

Tak  

Automatyczna korekta głębi 
3D 

Tak  

Rodzaj 3D Pasywny  

Symulacja 3D Tak 
 

 

Cechy specjalne Elektroniczny przewodnik po 
programach (EPG) 

Tak  

Włącznik/wyłącznik czasowy Tak  

Obraz i obraz (PAP) Regulowane  

Blokada rodzicielska Tak  

Odtwarzanie z USB TAK (przeglądarka USB obsługuje min. systemy plików 
FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.) 

 

Nagrywanie na twardy dysk 
USB 

Tak  

Wiele języków wyświetlania Tak (min. polski, angielski)  

Wbudowana łączność 
bezprzewodowa  
(Wi-Fi) 

Tak   

Technologia bezprzewodowa Protokół IEEE802.11a/b/g/n  

Smart TV Tak  

Wbudowana kamera i 
mikrofon  

Tak  

Obsługa Skype™, bez 
przerywania odbioru telewizji  

Tak  

Funkcja śledzenie tweetów 
wyświetlana w postaci 
przewijanego paska   

Tak  

Wbudowana przeglądarka 
internetowa  

Tak  

DLNA Tak  

Menu ekranowe dla 
zewnętrznego wejścia 

Tak  

Naturalny wygląd skóry Tak  

Panorama Tak  

Czujnik światła Tak 
 

 

Tryby oszczędzania energii Tak  

Optymalizacja oszczędzania 
energii na podstawie sceny 

Tak  

System wyświetlania 
kinowego z 24 
klatkami/sekundę 

Tak  

Dynamiczne sterowanie 
podświetleniem 

Tak  

Telegazeta (pamięć) min. 2000   

Wybór sceny: min. Zdjęcia / Muzyka / Kino / Gra / Grafika / Sport / 
Animacja  

 

Wymiary i waga Waga z podstawą Poniżej 20,5 kg  

Telewizor bez podstawy 
stołowej (szer. x wys. x gł.) 

Nie więcej niż 123,9 x 75,3 x 9,2 cm  
(± 2 cm) 

 

Telewizor z podstawą stołową Nie więcej niż 123,9 x 79,1 x 25,1 cm (±2 cm)  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

36 
 

(szer. x wys. x gł.) 

Pobór mocy, 
warunki 
gwarancyjne 
 

Gwarancja Gwarancja min. 24 m-ce Zgodnie z Formularzem ofertowym 

Pobór mocy w trybie 
Standardowym 

max. 83 W   

Pobór mocy w trybie czuwania  max. 0,3 W   

Gniazda wejściowe 
/ Wyjściowe 

Kabel antenowy 75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF  

Antena satelitarna Żeńskie złącze typu F, IEC169-24, 75 omowa. DiSEqC 
1.0, LNB 13V/18V i sygnał 22 kHz.  

 

Audio Video (AV) Min. 2 szt. (21-wtykowe złącze SCART (standard 
CENELEC), w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, 
wyjście audio/wideo TV) 

 

HDMI  Min. 4 wejścia  
 - Wideo (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i 
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 
480p, 480i, Formaty komputerowe; 
- Wideo (3D): 
 Kompresja ramek: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p; 
Obok siebie: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)  
Nad i pod: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,1080i (50, 
60 Hz), 720p (50, 60 Hz) 
Audio Liniowe PCM 5.1 kanałów: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 
20 i 24 bity, Dolby Digital. 

 

MHL Wspólnie z min. jednym HDMI, min. 
Wideo (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i; 
Wideo (3D):  
- Obok siebie: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),720p (50, 60 
Hz); 
- Nad i pod 1080p: 1080p (30 Hz), 1080/24p,1080i (50, 
60 Hz), 720p (50, 60 Hz) 
Audio: Liniowe PCM 5.1 kanałów: 32, 44,1 i 48 kHz,16, 
20 i 24 bity, Dolby Digital 

 

Wyjście cyfrowe audio  
optyczne 

min. dwukanałowe liniowe PCM, Dolby Digital  

Wyjścia analogowe audio Wyjście audio (minijack stereo) Gniazdo słuchawek  

Porty USB min 3 szt., w tym jeden port USB urządzenia HDD 
(możliwość nagrywania na dysku HDD)  

 

Gniazdo CAM min. 1 szt. (gniazdo Modułu Warunkowego Dostępu) 
 

 

Wbudowane gniazdo sieci 
przewodowej LAN 

min. 1 szt. Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX  

Wejście wideo komponentowe  min. YPBPR (wideo komponentowe): 1080p (50, 60 
Hz),1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 
480p, 480i.  Wejście audio (gniazda foniczne) 

 

System Dźwięku  System Fonii min. Stereo  

Ilość głośników min. 2 głośniki  

Zastosowane technologie min. Dolby Digital Plus , Dolby Digital , Dolby Pulse , S-
Master , Nicam 

 

Funkcje dźwięku min. Tryb muzyka , Tryb standardowy , Tryb gry , Tryb 
kino , Tryb sport  

 

Moc głośników Min. 20 W  

Możliwość podłączenia 
dedykowanego 
bezprzewodowego 
subwoofera 

Tak  

Wieszak ścienny Opis ogólny Dedykowany do danego modelu przez producenta, 
wskazany w dokumentacji telewizora jako wyposażenie 
dodatkowe.  

 

Minimalna odległość od 
ściany/sufitu  

nie więcej niż 10 mm  

Maksymalna odległość od 
ściany/sufitu  

Nie mniej niż 60 mm  

Regulacja w pionie i poziomie  Brak  

Kolor Czarny  

Rodzaj uchwytu Płaski  

Przeznaczenie  Telewizory LED  

Rozmiar wyświetlacza  min. 32-65 cali  
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9. Wskaźnik laserowy (do prezentacji)  

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Prezenter ze 
wskaźnikiem 
laserowym 

Wskaźnik laserowy Tak  

Zasięg komunikacji z 
odbiornikiem USB  

min. 15 metrów   

Opis funkcjonalny 
 

min dwa przyciski (w przód/ w tył) pozwalające na 
otwarcie i łatwe operowanie prezentacją. Wskaźnik 
laserowy ułatwiający wyróżnienie prezentowanej 
zawartości, podświetlane przyciski ułatwiają kontrolę 
prezentacji w ciemnych pomieszczeniach, funkcja 
blokowana nieużywanych podczas prezentacji 
przycisków,  
ultra mały odbiornik USB z gniazdem do jego 
przechowywania w komorze baterii, możliwość 
wyciemnienia ekranu z prezentera, dioda informująca o 
stanie urządzenia. Prezenter powinien być 
urządzeniem w pełni zgodnym ze standardem 
plug&play, bez  wymagania dodatkowych sterowników.  
kompatybilny z komputerami PC, Mac oraz 
notebookami 

 

Ty złączy minimum USB, USB 2.0  

zasięg lasera po włączeniu min. 20 m  

Komunikacja bezprzewodowa Odbiornik USB 2,4 GHz  

Waga Poniżej 55g  

zasilanie Max. 2x bateria / akumulatorek AAA  

Kolor Czarny lub czarny/szary  

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące  Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 

10. Tablet 
Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Tablet Typ wyświetlacza matryca IPS, dotykowy, pojemnościowy   

Przekątna wyświetlacza 10.1 cali  

Proporcje ekranu 16:10  

Rozdzielczość Min. 1920 x 1200  

Procesor Min. czterordzeniowy, zaprojektowany do pracy w 
komputerach przenośnych typu tablet,. Zaoferowany 
procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU 
Mark wynik min.: 918 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na 
stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze 
strony należy dołączyć do oferty. W sytuacji, gdy 
wydajność procesora nie będzie możliwa do 
zweryfikowania na wyżej wymienionej stronie www., 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi 
dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, tablet do testu oraz dokładny opis metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

1. Wy 

http://www.cpubenchmark.net/
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Pamięć RAM min. 2GB DDR3  

Karta graficzna Zintegrowana, pozwalający w pełni wykorzystać 
możliwości systemu operacyjnego. z obsługą, 
osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na 
poziomie min.: 401 punktów (wynik zaproponowanej 
grafiki musi znajdować się na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze 
strony należy dołączyć do oferty. 

 

Pojemność pamięci 
wbudowanej 

Min. 32 GB  

Obsługa kart pamięci microSD microSD do 32GB  

Interfejsy min. microUSB x1, microSD x1, USB 3.0, mini HDMI 
x1, gniazdo słuchawek 3,5mm  

 

Komunikacja min. WiFi 802.11 b/g/n, Obsługa zewnętrznych 
modemów 3G, Bluetooth 4.0 

 

Wbudowana kamera Min. Przód 2Mpx / Tył 5Mpx autofocus  

Zasilanie  Wejście AC 100~240V 50/60Hz, Wyjście DC 9V min 
2.5A 

 

Pojemność wbudowanej  
baterii 

min. 7900 mAh  

Klawiatura zewnętrzna Tak, z wbudowanym Touchpad pełniąca funkcje etui 
dla tabletu.  
 

 

Zastosowane technologie Bluetooth,  G-Sensor,  HDMI,  IPS,     Multi-Touch,  
USB 3.0, Wi-Fi 
 

 

E-book – obsługa formatów – 
minimum 

min. PDF, EPUB, TXT   

Zdjęcia – obsługa formatów – 
minimum 

JPEG, BMP, GIF, PNG  

Audio – obsługa formatów - 
minimum 

MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG  

Wideo – obsługa formatów - 
minimum 

AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP 
do 1080P, wsparcie WebM VP8 
 

 

Biurowe – pełna obsługa 
formatów plików utworzonych 
w pakietach biurowych  
Microsoft Office 2007, 2010 i 
2013 (Word. Excel, 
PowerPoint), utworzonych w 
posiadanym przez 
Zamawiającego 
oprogramowaniu – minimum 

doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,   

System operacyjny Windows 8.1 32 bit PL lub równoważny*  

Wbudowany mikrofon Tak  

Wbudowane głośniki stereo Tak  

Dołączony kabel USB Tak 
 

 

Dołączony kabel OTG Tak 
 

 

Dołączony zestaw 
słuchawkowy 

Tak  

Gwarancja  Gwarancja min. 24 msc. Zgodnie z Formularzem ofertowym 

Waga Poniżej 1kg  

 
System operacyjny Windows 8.1 32 bit PL 
 
Opis równoważności systemu operacyjnego 
Zamawiający uzna system operacyjny za równoważny określonemu w SIWZ, gdy spełni poniższe 
wymagania:  
   
 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych. 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim. 
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 
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6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego. 
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z 
modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek 
są potrzebne. 
9. Pełne wsparcie i obsługa najnowszej wersji Adobe Flash, gier i aplikacji Flash, pełna obsługa 
ActiveX.   
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego. 
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. 
15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu,praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
16. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 
zasobów lokalnych. 
17. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
19. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach. 
20. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
21. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość 
zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 
 
UWAGA.  
Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego systemu operacyjnego leży po stronie 
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty 
potwierdzające równoważność oferowanego systemu operacyjnego. 
 

 

11. Modem 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Modem Opis ogólny Umożliwia dostęp oraz współużytkowanie 
szerokopasmowej sieci komórkowej LTE 4G lub 3G, 
Funkcja obsługi sieci LTE 4G oraz 3G pozwala 
automatycznie przełączać się na sieć 3G w sytuacji, 
kiedy osłabnie sygnał sieci LTE 4G. Natomiast 
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dodatkowa opcja połączenia z siecią WAN xDSL/FTTH 
przez kabel Ethernet gwarantuje połączenia z 
Internetem nawet w sytuacji, kiedy łącze stałe lub sieć 
komórkowa ulegną awarii. 

Obsługa sieci 3G Tak  

Obsługa sieci LTE Tak  

Gniazdo karty SIM Tak  

Obsługa sieci 
bezprzewodowej 

Tak  

Interfejsy urządzenia - 
minimum 

Cztery porty sieci LAN — Ethernet 10/100, Port sieci 
WAN (RJ-45), Dwie odłączane anteny LTE 4G / 3G 

 

Szybkość przesyłania danych 
– minimum 

150 Mb/s do/od klientów sieci 802.11n, Wysyłanie do 
sieci LTE: z – z prędkością do 50 Mb/s, Pobieranie z 
sieci LTE: z prędkością do 100 Mb/s 

 

Standardy –minimum 802.11n (zgodność ze standardami 802.11g/b), 802.3, 
802.3u. 

 

Pasmo 
UMTS/HSDPA/HSUPA – 
minimum 

900/2100 MHz, klasa zasilania 3  

Pasmo LTE – minimum 900/1800/2600/800 MHz  

Zabezpieczenia sieci 
bezprzewodowej – minimum 

64/128-bitowe szyfrowanie WEP (Wired Equivalent 
Privacy), WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 

 

Zapora sieciowa – minimum Translacja adresów sieciowych (NAT — Network 
Address Translation), Filtrowanie pakietów na 
podstawie inspekcji stanu (SPI — Stateful Packet 
Inspection) 

 

Sieć VPN – minimum Przepuszczanie pakietów sieci VPN L2TP/PPTP/IPSEC  

Kontrolki statusu min. WAN, LAN, WLAN, LTE 4G, 3G, SMS, sygnału  

Certyfikaty CE, Wi-Fi Certified  

Temperatura pracy – 
minimalny zakres 

od 0 °C do 40 °C  

Tryb routera Tak  

Obsługa VPN Tak  

Obsługa VLAN Tak  

Obsługa DHCP Tak  

Zarządzanie poprzez www Tak  

Waga Nie więcej niż 500 gram  

Gwarancja Gwarancja min. 24 msc. Zgodnie z Formularzem ofertowym 

   

 

12. Urządzenie wielofunkcyjne 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Technologia druku Laserowa kolorowa  

Funkcja kopiowania Tak  

Funkcja skanowania Tak  

Funkcja drukowania Tak  

Funkcja faksowania Tak  

Typ drukarki Kolorowa  

Technologia Laserowa  

Wielkość pamięci wbudowanej Min. 256 MB z możliwością rozbudowy do 512 MB  

Maksymalny rozmiar nośnika A4  

Typ wyświetlacza Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cm  

Klasyfikacja lasera Min. klasa 1  

Interfejs USB 2.0 Tak  

Interfejs sieci przewodowej Tak  

Bezpieczne drukowanie w 
sieci 

Tak  

Interfejs sieci bezprzewodowej Tak  

Obsługa standardu 100 Base-
TX sieci LAN 

Tak  

Bezpieczeństwo sieci 
przewodowej 

Min. SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 
SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec 
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Sieć bezprzewodowa Min. IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc 
Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) 

 

Bezpieczeństwo sieci 
bezprzewodowej 

Min. SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 
SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, 
EAP-TTLS), Kerberos, IPSec 

 

Kopiowanie dwustronne Tak  

Automatyczne faksowanie 
dwustronne 

Tak  

Skanowanie dwustronne Tak  

Automatyczne drukowanie 
dwustronne 

Tak  

Faks internetowy Tak  

rozdzielczość skanera Min. 1200 x 2400 dpi  

Rozdzielczość drukowania / 
kopiowania 

Min. 2400 x 600 dpi  

Szybkość drukowania 
dwustronnego A4 

Min.  14 obrazów na minutę  

Standardowa szybkość 
drukowania  i kopiowania , A4 
mono i kolor  

Min.  30 strony na minutę  

Gramatura papieru – 
minimalny zakres 

60 - 163 g/m²  

Emulacja PCL Tak  

Czas wykonywania 
pierwszego wydruku 

Mniej niż 15 sekund  

Typ skanera CIS  

Podajnik papieru Min. 800 arkuszy  

Zainstalowane opcje dupleks (skan, kopia, druk, faks), automatyczny 
podajnik dokumentów (50 arkuszy) 

 

Pojemność pamięci faksu Min. 500 str.  

Szybkość transmisji faksu Min. 33.6 kbps  

Łączna ilość papieru w 
podajnikach wejściowych 

Nie mniej niż 800 kartek  

Maksymalna  ilość papieru na 
wyjściu  

 min. 150 kartek  

praca w sieci [serwer druku] Tak  

Certyfikat Energy Star Tak  

Poziom hałasu  Nie więcej niż 56 dBA  

Wydajność tonera czarnego i 
poszczególnych kolorów 

Nie mniej niż 6000 stron  

Obsługiwane systemy 
operacyjne 

Min. Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7 (32 & 64 
bit),  

 

Waga urządzenia Mniej niż 38kg  

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 

 

13. Kamera cyfrowa 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Kamera cyfrowa Typ matrycy MOS  

Rozdzielczość min. 12,76 mln pikseli  

Rozmiar matrycy Min. 1/2.3  

Nagrywanie w trybie 
1920x1080/50p 

Tak  

Ogniskowa obiektywu kamery 
(ekwiwalent 35mm) 

Min. 29.5 - 612mm  

Ogniskowa obiektywu aparatu 
(ekwiwalent 35mm) 

Min. 33.5 – 669.9mm  

Jasność obiektywu (tryb 
WIDE) 

Min. F1.8  

Jasność obiektywu (tryb TELE Min. F3.6  

Dźwięk   Min. Dolby Digital 5.1  

Efektywna liczba pikseli – tryb 
kamery 

Min. 6,03 mln  

Efektywna liczba pikseli – tryb Min. 5,21 mln  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

42 
 

aparat 

Optyczny stabilizator obrazu Tak  

Średnica filtra Min. 49mm  

Zbliżenie optyczne Min. 20 krotne  

Zbliżenie cyfrowe Min 60x   

Automatyczne ustawianie 
ostrości 

Tak  

Manualne ustawianie ostrości Tak  

Wielkość ekranu LCD Min. 3 cale  

Rozdzielczość ekranu LCD Min. 460 x 800 pikseli  

Możliwość robienia zdjęć Tak  

Ekran dotykowy Tak  

Automatyczna osłona 
soczewki 

Tak  

Wi-Fi Tak  

Standard Wi-Fi 
 
 IEEE 802.11 b/g/n  

 

 

Interfejs micro HDMI Tak  

Interfejs USB 2.0 Tak  

Interfejs AV Tak  

Złącze słuchawkowe Tak  

Złącze mikrofonowe Tak  

Możliwość zamocowania na 
statywie 

Tak  

Menu w języku polskim Tak  

Obsługa kart SD Tak  

Obsługa kart SDHC Tak  

Obsługa kart SDXC Tak  

Dołączony akumulator Tak  

Dołączony zasilacz Tak  

Pojemność akumulatora Min. 1940 mAh  

Dołączony kabel micro HDMI Tak  

Dołączony kabel USB Tak  

Kolor Czarny  

Gwarancja Min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 

 

14. Aparat cyfrowy 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

 
Aparat cyfrowy 

Typ matrycy CMOS  

Rozmiar matrycy 1/2.3  

Rozdzielczość efektywna Min. 16 mln punktów  

Czas naświetlania w 
sekundach 

Min. 1/2000 – 1  

Czułość Min. 125-1600  

Maksymalna przysłona Min. f/3.7 – 6.4  

Ogniskowa min. (ekw. Dla 
35mm) 

Min. 4.5  

Ogniskowa maks. (ekw. Dla 
35mm) 

Min. 135  

Funkcja wykrywania twarzy Tak  

Funkcja ręcznego ustawiania 
ekspozycji 

Tak  

Zbliżenie optyczne Min. 30 krotny  

Zbliżenie cyfrowe Min. 60 krotny  

Typ migawki mechaniczna  

Minimalna odległość (tryb 
normal) 

50cm  

Minimalna odległość (tryb 
makro) 

1cm  

Balans bieli automatyczny Tak  

Stabilizacja obrazu Tak  

Rodzaj zasilania Akumulator  
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Obsługa kart pamięci SD Tak  

Obsługa kart pamięci SDHC Tak  

Obsługa kart pamięci SDXC Tak  

Format zapisu zdjęć JPEG  

Nagrywanie filmów Tak  

Format nagrywanych filmów Min. MOV, MPEG4  

Rozdzielczość nagrywanych 
filmów 

1920x1080 pikseli  

Nagrywanie dźwięku Tak  

Lampa błyskowa wbudowana Tak  

Zdjęcia seryjne Tak  

Samowyzwalacz Tak  

Przekątna wyświetlacza Min. 3 cale  

Rozdzielczość wyświetlacza Min. 921000 punktów  

Typ wyświetlacza TFT  

Gniazdo statywowe 1/4 (ISO 1222)  

Interfejs micro USB Tak  

Interfejs micro HDMI Tak  

Obsługa Wi-Fi Tak  

Odbiornik GPS Tak  

Menu w języku polskim Tak  

Kolor Czarny  

Dołączony akumulator Tak  

Dołączony kabel USB Tak  

Gwarancja Minimum 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 
 

15. Interaktywne pióro z funkcją tabletu   

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Interaktywne pióro 
z funkcją tabletu 

Opis Niewielkie przenośne urządzenie składające się  
długopisu i urządzenia bazowego, wyposażonego w 
port USB pozwalający na podłączenie urządzenia do 
komputera i przesyłanie do niego danych. Pozwalające 
na tworzenie cyfrowych kopii pisma odręcznego, które 
są zapisywane na dyskach komputera w postaci plików 
graficznych z rozszerzeniem *.JPG. Pozwala na 
tworzenie rysunków, szkiców, notatek oraz wszelkich 
uwaga do prowadzonych wykładów, konferencji i 
szkoleń, wykorzystując w tym celu zaawansowaną 
technologię ultradźwiękową i specjalne sensory. 
Piszemy za pomocą „zwykłego” długopisu na „zwykłej” 
kartce papieru.  

 

Pojemność wewnętrznej 
pamięci Flash 

Min. 100 stron w formacie A4 przy rozdzielczości 100 
dpi 

 

Dołączone oprogramowanie 
wraz z urządzeniem 

Do rozpoznawania pisma odręcznego w języku 
polskim. 

 

Zawartość zestawu  Min. elektroniczny długopis, urządzenie bazowe, kabel 
USB, eleganckie pudełko, instrukcja obsługi na CD, 
płyta z oprogramowaniem  

 

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące  Zgodnie z Formularzem ofertowym 

   

16. Oprogramowanie  
Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

1. Wy 
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Składnik/Element 
parametr  

 
Wymagania minimalne/ 

warunek konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Pakiet oprogramowania 
biurowego MS Office Home & 
Business 2013 32-bit/x64 
POLISH (T5D-01753)  
Medialess BOX lub 
równoważny* 

Rodzina 
oprogramowania 

Pakiet biurowy  

Składowe pakietu Pakiet zintegrowany zawierający: 
- Word - edytor tekstu 
 - Excel - arkusz kalkulacyjny 
- PowerPoint - program do tworzenia 
prezentacji 
 - OneNote - organizator notatek 
- Outlook - menedżer poczty 
elektronicznej oraz 
Informacji  
lub równoważne odpowiedniki, zgodnie 
z opisem równoważności*  

 

Wersja językowa Polska  

Typ produktu 
 Wersja BOX PKC, do zastosowań 

domowych i biznesowych 
(komercyjnych) 

 

Wersja produktu 
Pełna wersja bez ograniczeń 

czasowych (wieczysta) z możliwością 
przenoszenia licencji na inny komputer 

 

Wymóg aktywacji 
telefonicznej lub za 

pomocą sieci Internet 
Nie  

Rodzaj licencji Nowa licencja  

Liczba stanowisk min. 1  

Liczba użytkowników min. 1  

Typ nośnika 

Licencja z kluczem aktywacyjnym, 
możliwość darmowego poprania wersji 
instalacyjnej oprogramowania ze strony 
producenta dla  architektury  32bit lub 

64 bit.  

 

Obsługiwane systemy 
operacyjne (minimum) 

Microsoft Windows 7 
Microsoft Windows 8 

Microsoft Windows 8.1 
 

Warunki gwarancji Nie podlega gwarancji  

 
* Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny określonemu w SIWZ, gdy 
spełni poniższe wymagania:  
 
1. Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. 
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych 

opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania 
zakupionego produktu.  

3. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta 
systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji 
oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w 
okresie co najmniej 5 lat.  

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja 
pochodziły od tego samego producenta,  zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, 
arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 

5. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu 
przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. 
Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania 
wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub 
oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. 
Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi 
plikami wideo. 

6. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji 
można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać 
innym użytkownikom.  

2.  
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Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:  
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:  
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika  
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych  
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub 
funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania 
bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.  
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 
formacie, który spełnia następujące warunki:  
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia 
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)  
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML  
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.05.212.1766)  
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji 
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców.  
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, 
język skryptowy)  
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.  
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  
a. Edytor tekstów  
b. Arkusz kalkulacyjny  
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji  
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych  
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 
zadaniami),  
7. Edytor tekstów musi umożliwiać:  
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty  
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel  
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych  
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)  
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków  
f. Automatyczne tworzenie spisów treści  
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim  
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników  
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności  
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)  
l. Wydruk dokumentów  
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną  
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 
2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu  
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji  
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z 
Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.  
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q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy 
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.  
r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy 
w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.  
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
a. Tworzenie raportów tabelarycznych  
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych  
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych 
finansowych i na miarach czasu.  
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)  
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych  
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych  
g. Wyszukiwanie i zamianę danych  
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego  
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie  
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności  
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem  
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.  
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych 
w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..  
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji  
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego  
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek  
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.  
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji  
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera  
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego  
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 
kalkulacyjnym  
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów  
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera  
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 
MS PowerPoint 2007 i 2010.  
10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:  
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych  
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 
katalogów.  
c. Edycję poszczególnych stron materiałów.  
d. Podział treści na kolumny.  
e. Umieszczanie elementów graficznych.  
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej  
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.  
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.  
i. Wydruk publikacji.  
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.  
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11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 
zadaniami) musi umożliwiać:  
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego  
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców  
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną  
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule  
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy  
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia  
g. Zarządzanie kalendarzem  
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom  
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników  
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 
spotkania w ich kalendarzach  
k. Zarządzanie listą zadań  
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom  
m. Zarządzanie listą kontaktów  
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom  
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników  
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom  
 
UWAGA.  
 
Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego leży 
po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty 
potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego. 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  ASORTYMENTOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 6b do SIWZ 

 

 

   

1. Bindownica 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Bindownica 

 
Zastosowanie  Małe lub średnie biuro  

Rodzaj Grzebieniowa  

Rodzaj oprawy  Plastikowa  

Format  papieru   A4  

Ilość jednorazowo 
dziurkowanych kartek  

Min 12  

Ilość jednorazowo oprawianych 
kartek 

Min 50   

Sposób dziurkowania Ręczny   

Dźwignia  Obustronna  

Regulacja szerokości marginesu Tak  

Ogranicznik  papieru Tak  

Obudowa metalowa  

Pojemnik na ścinki  Tak  

Kolor  Czarny, srebrny lub czarno-srebrny  

Wyposażenie Instrukcja obsługi   

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 
 

2. Laminator 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Laminator Zastosowanie  Małe lub średnie biuro  

Rodzaj laminacji  Na gorąco, na zimno  

Szerokość  laminacji  
 

Do formatu A3 (A3 i wszystkie mniejsze)  

Dobór temperatury do grubości 
folii  

Tak  

Grubość folii (μ) 
 

Max 250mic 
 

 

Czas nagrzewania  
 

Max 5 min   

Prędkość laminacji  
 

Max. 300mm/min  

Mechanizm grzejny  4 rolki grzewcze  
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Wyświetlacz LED sygnalizujący 
osiągnięcie temperatury 
 

Tak  

Funkcja cofania źle włożonej folii 
 

Tak  

Ochrona przed przegrzaniem 
 

Tak  

Kolor Czarny, srebrny, czarno – srebrny biało –czarny, 
biały 

 

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 

 

3. Niszczarka 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Niszczarka Zastosowanie  Małe lub średnie biuro  

Rodzaj cięcia Ścinki  

Rozmiar cięcia  Min 4x50mm  
 

 

Poziom bezpieczeństwa  DIN 3  

Szerokość szczeliny podawczej  
 

Min 220  

Pojemność kosza  
 

Min 15 l  

Ilość kartek ciętych jednorazowo 
 

Min 10  

Niszczenie innych materiałów:  Karty plastikowe, zszywki, małe spinacze  

Funkcja start/stop fotokomórka, 
 

Tak  

Funkcja cofania; 
 

Tak  

Poziom głośności  
 

Max 75 dB  

Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem 
 

Tak  

Zasilanie Sieciowe  

Kolor  Czarny, srebrny lub czarno - srebrny   

Wyposażenie Instrukcja obsługi   

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 
 

 

 

 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

FORMULARZ  ASORTYMENTOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 6c do SIWZ 

 

 

1. Odkurzacz 

Pełna nazwa urządzenia/produktu, typ, model: ……………………………………………………………… 

Producent, kod produktu producenta: ………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  …………………………..… 

 

Składnik/ 
Element 

Parametr  
 

Wymagania minimalne/ warunek 
konieczny 

Wypełnia wykonawca 

Wartość oferowanego 
Parametru 

Odkurzacz 
bezworkowy 

 

Zastosowanie  Małe lub średnie biuro  

Moc silnika  Min 1000 W  

Rodzaj filtra  Antyalergiczny  

Typ worka   Pojemnik  

Pojemność zbiornika na kurz Max 2 l  

Poziom głośności  Max 81 dB  

Klasa skuteczności odkurzania 
dywanów  
 

Min C  

Klasa skuteczności odkurzania 
podłogi twardej  
 

Min C  

Klasa reemisji kurzu  Min. C  

Klasa energetyczna Min. B  

Zasięg pracy  Min 7 m  

Automatyczny zwijacz przewodu Tak  

Zasilanie Sieciowe  

Kolor  Dowolny  

Wyposażenie Rura teleskopowa, ssawka dywanowo- podłogowa, 
końcówka szczelinowa, instrukcja obsługi  

 

Gwarancja  Gwarancja min. 24 miesiące Zgodnie z Formularzem ofertowym 

 
 

 

 

 

 

……………………………                                 ………………………………………….. 
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 7a do SIWZ 

 
zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... w Sądzie............................................. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem podatku od towarów i 

usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym 

w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / wpisanym do ewidencji działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ………………..,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym 

numer identyfikacyjny NIP………………., Regon …………… 

 
reprezentowanym przez:     
 
1. ........................... 

2. ...........................    

 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 
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CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.). 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali na 

terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

3. Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny technicznie, nieuszkodzony, w 

oryginalnym opakowaniu, kompletny, zawierający wszystkie dodawane przez producenta 

akcesoria, jak np. kable połączeniowe, zasilające itp. 

4. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej 

następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 

Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

5. Dla dostarczonego przedmiotu umowy przez cały okres trwania gwarancji musi być zapewniona 

możliwość aktualizacji oprogramowania/firmware do najnowszej dostępnej wersji producenta i to 

w ramach otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. 

 

§ 2 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu 

audiowizualnego i komputerowego. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 10 września 2015 r.  

2. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 września 2015 r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do dostarczenia przedmiotu zamówienia 

oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Za szkody wynikłe w czasie 
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transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Dostawa obejmuje również wszelkie czynności związane z wniesieniem i instalacją przedmiotu 

umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie o terminie dostawy 

nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą.  

4. W ramach czynności instalacyjnych wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

następujących prac: 

a) Dostawy i montażu całego sprzętu  w sali i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

b) Instalacji monitora interaktywnego przy pomocy dostarczonego razem z urządzeniami 

zawieszenia o regulowanej wysokości montowanym do podłogi i ściany oraz telewizora przy 

pomocy dostarczonego razem z urządzeniami zawieszenia ściennego, a także instalacją 

okablowania. Zestaw zostanie zamontowany na ścianie w sposób umożliwiający pełne 

wykorzystanie wszystkich funkcjonalności. Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie 

elementy konstrukcyjne, gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność montażu naściennego. 

Dodatkowo wykonawca zamontuje za pomocą dostarczonego zawieszenia sufitowego 

projektory  multimedialne w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie wszystkich 

funkcjonalności. Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie elementy konstrukcyjne, 

gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność montażu na suficie podwieszanym, obniżonym od 

sufitu głównego o ok. 30-50 cm; 

c) Doprowadzenia zasilania (230V 50Hz) do monitora interaktywnego, telewizora, projektorów i  

innych elementów stanowiących przedmiot dostawy oraz montażu okablowania i przyłączy: 

VGA (DB-15) HDMI, USB, audio (mini jack 3,5 mm), LAN ( Patchcord min Cat. 5e UTP 24 

AWG linka RJ45 – RJ45)  należy umieścić w skrzynce przyłączeniowej zlokalizowanej przy 

stanowisku wykładowcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (preferowany montaż 

natynkowy w przeznaczonych do tego typu zastosowań korytkach i elementach z PCV), w 

skrzynce przyłączeniowej powinny znajdować się odpowiednie gniazda i manipulatory; 

d) Dostarczenia wraz z zestawem wszystkich niezbędnych do eksploatacji kabli i patchcordów 

przyłączeniowych, w tym przede wszystkim: przewodów zasilających, telefonicznego, wideo 

– VGA-VGA, audio – 2*RCA – mini jack 3,5 mm (stereo), audio – mini jack 3,5 mm (stereo) – 

mini jack 3,5 mm (stereo), HDMI, USB, LAN -Patchcord min Cat. 5e UTP 24 AWG linka 

RJ45 – RJ45); 

e) Instalacji oprogramowania systemowego, oprogramowania monitora interaktywnego  a także 

innego zamawianego oprogramowania oraz uruchomienie całego dostarczanego przedmiotu 

dostawy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, wykorzystując istniejącą w 

pomieszczeniu przewodową sieć Ethernet; 

f) Zrealizowania praktycznego wdrożenia możliwości wykorzystania instalowanego sprzętu 

oraz szkolenia z obsługi funkcji dostarczonego oprogramowania. Wdrożenie należy 

przeprowadzić dla grupy osób wskazanych przez Zamawiającego. Wdrożenie zostanie 
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przeprowadzone na miejscu po zainstalowaniu sprzętu przez Wykonawcę w wymiarze min. 

3 godz. (3x 60 minut). Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów. Maksymalna 

liczebność grupy to5 osób (maksymalna ilość osób zakładana do przeszkolenia). Każdy 

uczestnik wdrożenia zostanie wyposażony przez Wykonawcę w materiały wdrożeniowe 

dotyczące podstawowej obsługi i wykorzystania zestawu w procesie edukacji. Jedna osoba 

zostanie przeszkolona jako administrator sprzętu i oprogramowania (dodatkowe szkolenie 

min. 1 godz. poza podstawowym przeszkoleniem). Instrukcja wykorzystania monitora 

interaktywnego i oprogramowania w procesie dydaktycznym powinna umożliwić 

użytkownikom nabycie wiedzy o obsłudze zestawu multimedialnego i oprogramowania na 

poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz administracyjnym. 

5. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

6. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy, przeprowadzeniu uruchomienia oraz 

przeprowadzeniu wdrożenia. 

7. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w dniu przeprowadzenia 

wdrożenia, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że za moment dostawy traktuje się moment podpisania protokołu 

odbioru nie zawierającego zastrzeżeń.  

9. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z 

przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być 

podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości umowy.  

 

§ 5 

1.   Wykonawca   zobowiązuje   się  do   zachowania   w   tajemnicy   wszelkich   informacji   

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych przeszkolony 

personel. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości: ……..... zł brutto (słownie złotych: ........................................................... ),  

w tym: ................... zł netto (słownie złotych: ……………………….) i …… % VAT.  

2. Cena podana w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty dostawy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia przesyłki, zapakowania, przesyłki, 
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instalacji, wdrożenia itp.  

3. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na 

konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 

 
§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80. 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy, po wykonaniu całości przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę z dołączonym i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem 

odbioru. 

3. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21 dni od dnia 

doręczenia prawidłowej faktury. 

4. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu odbioru 

przedmiotu umowy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
 

§ 8 

1. Reklamacje z tytułu niezgodności dostawy ze specyfikacją lub wad dostarczonego sprzętu 

stwierdzone w czasie dostawy Zamawiający składa pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w 

terminie do 7 dni od daty dostarczenia wadliwego asortymentu, lub w terminie do 30 dni od chwili 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące przedmiotu, ilości oraz jakości dostarczonego 

sprzętu zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez 

Wykonawcę sprzętu bez wad.  

3. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w tym także 

na wszelkie wykonane prace instalacyjne, użyte materiały i osprzęt na okres określony w 

Załączniku nr 1 do umowy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru. 

4. Zamawiający w ramach gwarancji może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) w 

godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek, zleceń serwisowych 

będą zgłaszane telefonicznie, przesyłane faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści 

dokumentu gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta), z uwzględnieniem zapisów ust. 6-12 

niniejszego paragrafu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu 
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(on-site) lub poza miejscem wykonania umowy /zależnie od treści oferty/ w terminie uzgodnionym 

przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić 

do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next Business Day), 

przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi 

gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca (odbiór uszkodzonego 

sprzętu od Zamawiającego, dostawa do serwisu i odbiór z serwisu gwarancyjnego oraz ponowne 

dostarczenie do Zamawiającego spoczywa na  Wykonawcy i jest realizowane na jego koszt). W 

przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może 

być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie 

postanowią wydłużyć czas naprawy. 

7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze 

specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i 

wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

9. W przypadku awarii projektora 3d, projektora 2d, tabletów lub laptopów w okresie gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego o podobnych (nie gorszych) 

parametrach technicznych, nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii 

Wykonawcy przez Zamawiającego, przy czym w razie zgłoszenia awarii w piątek sprzęt 

zastępczy powinien zostać dostarczony w najbliższy poniedziałek, a jeśli jest to dzień ustawowo 

wolny od pracy – w najbliższy następujący po nim dzień roboczy. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają 

po upływie 2 lat od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy 

potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania 

przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 

rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) 

przedmiotu umowy.  

11.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 

powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 
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14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

12. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego egzemplarza urządzenia – Wykonawca dokona 

wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie określonym jako „czas naprawy” danego 

urządzenia. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 

przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych 

lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:  

a. w wysokości 2% niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 

§3, 

b. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 

zwłoki  z  tytułu  nie  przystąpienia  w  terminie  24 h  od  otrzymania informacji do 

naprawy sprzętu w ramach gwarancji, 

c. w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 

zwłoki  z  tytułu  nie wykonania wymiany lub usunięcia wad sprzętu w ramach gwarancji, 

d. w wysokości 200 zł, za  każdy  dzień zwłoki  z  tytułu  nie  dostarczenia sprzętu 

zastępczego za każdy stwierdzony przypadek, 

e. w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Kary umowne mogą być sumowane i potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

odrębnej noty księgowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo ubiegania się o zapłatę 

odsetek ustawowych.  

5. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych. 
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§ 10 

1. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie: ......................., (słownie:...................................................... ) 

w  formie ……………………………. .  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  na jedną 

lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w  przetargu w 

wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa.  

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi 10% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy, 

tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

5. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości: 

................................ zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany. 

6. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ................................ zł zostaje pozostawiona 

na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu  rękojmi za 

wady, z uwzględnieniem ust. 8. 

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

i  zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone  o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

 

§ 11  
 
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym 

wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w  stosunku do  Wykonawcy  

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 
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wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim  

bez zgody Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 12 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił(a):  

Dariusz Wróblewski – Specjalista ds. informatyki, tel.(56) 63 98 168. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił(a):  

…………………………………………………………………………………………  

 

 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień  

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów; 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy 

przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa  

lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez 

Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany przepisów prawa, 

w tym przepisów dot. stawki podatku VAT, przy zachowaniu cen netto bez zmian, 

4) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę; 

5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub 

zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz 

bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia 

produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów 

6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

7)  innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego. 
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2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów  

i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy  

i wymaga tylko  pisemnego powiadomienia. 

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną  

na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za 

doręczoną. 

§14 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy; 

2. Zał. nr 2 – Przedmiar robót. 

 

   ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 7b do SIWZ 

 
zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... w Sądzie............................................. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem podatku od towarów i 

usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym 

w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / wpisanym do ewidencji działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ………………..,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym 

numer identyfikacyjny NIP………………., Regon …………… 

 
reprezentowanym przez:     
 
1. ........................... 

2. ...........................    

 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 
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CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali na 

terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1. 

3. Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny technicznie, nieuszkodzony, w 

oryginalnym opakowaniu, kompletny, zawierający wszystkie dodawane przez producenta 

akcesoria, jak np. kable połączeniowe, zasilające itp. 

4. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej 

następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 

Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu biurowego. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 10 września 2015 r.  

2. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 września 2015 r.  

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do dostarczenia przedmiotu zamówienia 

oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Za szkody wynikłe w czasie 

transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Dostawa obejmuje również wszelkie czynności związane z wniesieniem i instalacją przedmiotu 

umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie o terminie dostawy 

nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą.  
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4. W ramach czynności instalacyjnych wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dostawy  

i montażu całego sprzętu w sali i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

6. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy, przeprowadzeniu uruchomienia. 

7. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w dniu przeprowadzenia 

uruchomienia, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że za moment dostawy traktuje się moment podpisania protokołu 

odbioru nie zawierającego zastrzeżeń.  

9. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z 

przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być 

podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości umowy.  

 

§ 5 

1.    Wykonawca   zobowiązuje   się  do   zachowania   w   tajemnicy   wszelkich   informacji   

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych przeszkolony 

personel. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości: .......................... zł brutto (słownie złotych: ........................................................... ),  

w tym: ................... zł netto (słownie złotych: ……………………….) i …… % VAT.  

2. Cena podana w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty dostawy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia przesyłki, zapakowania, przesyłki, 

instalacji itp.  

3. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na 

konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 
§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80. 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy, po wykonaniu całości przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez 
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Wykonawcę z dołączonym i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem 

odbioru. 

3. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21 dni od dnia 

doręczenia prawidłowej faktury. 

4. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu odbioru 

przedmiotu umowy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 
§ 8 

1. Reklamacje z tytułu niezgodności dostawy ze specyfikacją lub wad dostarczonego sprzętu 

stwierdzone w czasie dostawy Zamawiający składa pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w 

terminie do 7 dni od daty dostarczenia wadliwego asortymentu, lub w terminie do 30 dni od chwili 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące przedmiotu, ilości oraz jakości dostarczonego 

sprzętu zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez 

Wykonawcę sprzętu bez wad.  

3. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w tym także 

na wszelkie wykonane prace instalacyjne, użyte materiały i osprzęt na okres określony w 

Załączniku nr 1 do umowy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru. 

4. Zamawiający w ramach gwarancji może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) w 

godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek, zleceń serwisowych 

będą zgłaszane telefonicznie, przesyłane faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści 

dokumentu gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta), z uwzględnieniem zapisów ust. 6-11 

niniejszego paragrafu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu 

(on-site) lub poza miejscem wykonania umowy /zależnie od treści oferty/ w terminie 

uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu 

musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next 

Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem 

usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca (odbiór 

uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego, dostawa do serwisu i odbiór z serwisu gwarancyjnego 

oraz ponowne dostarczenie do Zamawiającego spoczywa na  Wykonawcy i jest realizowane na 

jego koszt). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych 

termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół 
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konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy. 

7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze 

specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego 

jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają 

po upływie 2 lat od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy 

potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień 

z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). 

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady 

(usterki) przedmiotu umowy.  

10.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 

powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 

14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego egzemplarza urządzenia – Wykonawca dokona 

wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie określonym jako „czas naprawy” danego 

urządzenia. 

12. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 

przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych 

lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy. 

 
 

§ 9 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:  

a. w wysokości 2% niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 

§3, 

b. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 
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zwłoki  z  tytułu  nie  przystąpienia  w  terminie  24 h  od  otrzymania informacji do 

naprawy sprzętu w ramach gwarancji, 

c. w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 

zwłoki  z  tytułu  nie wykonania wymiany lub usunięcia wad sprzętu w ramach gwarancji, 

d. w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Kary umowne mogą być sumowane i potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

odrębnej noty księgowej. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo ubiegania się o zapłatę 

odsetek ustawowych.  

5. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych. 
 
 

 

§ 10  
 
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym 

wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w  stosunku do  Wykonawcy  

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 

wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim  

bez zgody Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 
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2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił(a):  

Jolanta Makowska – Specjalista ds. edukacji ekologicznej, tel.(56) 63 98 148; 697-997-083. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił(a):  

…………………………………………………………………………………………  

 
§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień  

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów; 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy 

przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa  

lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez 

Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany przepisów prawa, 

w tym przepisów dot. stawki podatku VAT, przy zachowaniu cen netto bez zmian, 

4) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę; 

5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub 

zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz 

bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia 

produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów 

6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

7)  innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów  

i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy  

i wymaga tylko  pisemnego powiadomienia. 
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4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną  

na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za 

doręczoną. 

§13 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: SK/ZP-16/1/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 7c do SIWZ 

 
zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... w Sądzie............................................. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem podatku od towarów i 

usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym 

w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / wpisanym do ewidencji działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ………………..,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym 

numer identyfikacyjny NIP………………., Regon …………… 

 
reprezentowanym przez:     
 
1. ........................... 

2. ...........................    

 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 
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CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali na 

terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1. 

3. Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny technicznie, nieuszkodzony, w 

oryginalnym opakowaniu, kompletny, zawierający wszystkie dodawane przez producenta 

akcesoria, jak np. kable połączeniowe, zasilające itp. 

4. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej 

następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 

Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu AGD. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 10 września 2015 r.  

2. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 września 2015 r.  

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do dostarczenia przedmiotu zamówienia 

oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Za szkody wynikłe w czasie 

transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Dostawa obejmuje również wszelkie czynności związane z wniesieniem i instalacją przedmiotu 

umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie o terminie dostawy 

nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą.  
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4. W ramach czynności instalacyjnych wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dostawy  

i montażu całego sprzętu w sali i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

6. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy, przeprowadzeniu uruchomienia. 

7. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w dniu przeprowadzenia 

uruchomienia, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że za moment dostawy traktuje się moment podpisania protokołu 

odbioru nie zawierającego zastrzeżeń.  

9. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z 

przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być 

podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości umowy.  

 

§ 5 

1.    Wykonawca   zobowiązuje   się  do   zachowania   w   tajemnicy   wszelkich   informacji   

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych przeszkolony 

personel. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości: .......................... zł brutto (słownie złotych: ........................................................... ),  

w tym: ................... zł netto (słownie złotych: ……………………….) i …… % VAT.  

2. Cena podana w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty dostawy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia przesyłki, zapakowania, przesyłki, 

instalacji itp.  

3. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na 

konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 
§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80. 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy, po wykonaniu całości przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez 
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Wykonawcę z dołączonym i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem 

odbioru. 

3. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21 dni od dnia 

doręczenia prawidłowej faktury. 

4. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu odbioru 

przedmiotu umowy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 
§ 8 

1. Reklamacje z tytułu niezgodności dostawy ze specyfikacją lub wad dostarczonego sprzętu 

stwierdzone w czasie dostawy Zamawiający składa pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w 

terminie do 7 dni od daty dostarczenia wadliwego asortymentu, lub w terminie do 30 dni od chwili 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące przedmiotu, ilości oraz jakości dostarczonego 

sprzętu zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez 

Wykonawcę sprzętu bez wad.  

3. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 

określony w Załączniku nr 1 do umowy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Zamawiający w ramach gwarancji może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) w 

godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek, zleceń serwisowych 

będą zgłaszane telefonicznie, przesyłane faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści 

dokumentu gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta), z uwzględnieniem zapisów ust. 6-11 

niniejszego paragrafu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu 

(on-site) lub poza miejscem wykonania umowy /zależnie od treści oferty/ w terminie 

uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu 

musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next 

Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem 

usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca (odbiór 

uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego, dostawa do serwisu i odbiór z serwisu gwarancyjnego 

oraz ponowne dostarczenie do Zamawiającego spoczywa na  Wykonawcy i jest realizowane na 

jego koszt). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych 

termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół 

konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy. 
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7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze 

specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego 

jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają 

po upływie 2 lat od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy 

potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień 

z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). 

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady 

(usterki) przedmiotu umowy.  

10.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 

powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 

14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego egzemplarza urządzenia – Wykonawca dokona 

wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie określonym jako „czas naprawy” danego 

urządzenia. 

12. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 

przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych 

lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy. 

 
 

§ 9 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:  

a. w wysokości 2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3, 

b. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 

zwłoki  z  tytułu  nie  przystąpienia  w  terminie  24 h  od  otrzymania informacji do 

naprawy sprzętu w ramach gwarancji, 
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c. w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za  każdy  dzień 

zwłoki  z  tytułu  nie wykonania wymiany lub usunięcia wad sprzętu w ramach gwarancji, 

d. w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

7. Kary umowne mogą być sumowane i potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

odrębnej noty księgowej. 

8. W razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo ubiegania się o zapłatę 

odsetek ustawowych.  

9. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych. 
 
 

 

§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym 

wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w  stosunku do  Wykonawcy  

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 

wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim  

bez zgody Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił(a):  

Jolanta Makowska – Specjalista ds. edukacji ekologicznej, tel.(56) 63 98 148; 697-997-083. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił(a):  

…………………………………………………………………………………………  

 
§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień  

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów; 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy 

przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa  

lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez 

Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany przepisów prawa, 

w tym przepisów dot. stawki podatku VAT, przy zachowaniu ceny netto bez zmian, 

4) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę; 

5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub 

zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzenia oraz 

bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia 

produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów 

6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

7)  innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów  

i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy  

i wymaga tylko  pisemnego powiadomienia. 

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną  
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na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za 

doręczoną. 

§13 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 


