SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych
dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Zatwierdził
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Warszawa, 22 listopada 2016 r.
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CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Informacja o Zamawiającym
Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa -Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13, 01-044
Warszawa.
Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia: Grażyna Dobrzyńska-Klepacz tel. 22 838 70 91
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować
na adres:
Zespół Szkół Fototechnicznych , ul. Spokojna 13 01-044 Warszawa.
pokój nr 214
5.2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 5.3. SIWZ.

5.3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do
Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości
elektronicznej.

5.4.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
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CZĘŚĆ II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI
Przedmiotem zamówienia jest

„Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i

pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w
Warszawie” zgodnego ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert Częściowych zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w pkt. 9
niniejszej SIWZ.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu objętego przedmiotem
zamówienia oraz wszystkich fabrycznie nowych kabli przyłączeniowych (elektrycznych, logicznych)
niezbędnych do podłączenia sprzętu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ.
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia sprzętu w Załączniku nr 1, o którym mowa w
załączniku nr 1 do SIWZ, odpowiadającego właściwym Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany będzie
w terminie i na warunkach wskazanych w umowie dostarczyć dla każdego sprzętu wyciąg z dokumentacji
technicznej producenta potwierdzający parametry dostarczanego sprzętu (terminy określone w Umowie).
6.4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na piśmie gwarancji na dostarczony sprzęt, o którym mowa
w załączniku nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji na poszczególne elementy sprzętu określa SIWZ (a w
szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2 do Umowy). Okres gwarancji zacznie biec od
daty odbioru sprzętu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Udzielona w formie pisemnej gwarancja bądź
inne dokumenty wystawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać następujących warunków:
a) Ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w
skład sprzętu komputerowego,
b) Postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi
kosztami związanymi z dostawą sprzętu określonego niniejszym zamówieniem, a także zawierać
dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą.
d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu gwarancyjnego sprzętu objętego przedmiotem
zamówienia. Serwis Wykonawcy zobowiązany jest wykonywać naprawy gwarancyjne uszkodzonego sprzętu
w terminie określonym postanowieniami SIWZ.
e) Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w miejscach użytkowania sprzętu tj. w Warszawie przy ul.
Spokojniej 13 w Warszawie. W przypadkach wymagających naprawy sprzętu objętego przedmiotem
zamówienia w okresie gwarancyjnym, poza siedzibą Zamawiającego, koszty transportu ww. sprzętu do
naprawy oraz koszt transportu powrotnego obciążać będą Wykonawcę.
6.5. W przypadku, gdy naprawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie, o którym mowa w pkt.
6.5.d) specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć i zainstalować (na czas
naprawy) sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od uszkodzonego. Koszt ewentualnego dostarczenia i
zainstalowania sprzętu zastępczego obciążać będzie Wykonawcę.
6.6. W przypadku gdy ewentualne uszkodzenie nie będzie kwalifikowało się do naprawy, Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na niewadliwy – obowiązuje w okresie
gwarancji.
6.7. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za
wykonanie zamówienia.
6.8. Dostawa, objęta przedmiotem zamówienia ma być wykonana zgodnie z warunkami wynikającymi z
umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
6.9. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków
towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert „równoważnych”.
6.10. 1. CPV- 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy
2. CPV- 30231000-7 – ekrany i konsole komputerowe
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiącymi
załącznik do niniejszej specyfikacji (SIWZ).
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8. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wstępnie
przyjmuje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta ok. dnia 5 grudnia 2016 r. Wskazany termin
dotyczy wszystkich Części objętych przedmiotem zamówienia.
9.

Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Części
zamówienia określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub dla dowolną wybraną ilość Części. Oferta dla danej
Części musi być kompletna i spełniająca wszystkie wymogi określone postanowieniami SIWZ.
10. Zamówienie na dodatkowe dostawy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych a wartość tych zamówień nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego
dla każdej z Części udzielanego zamówienia.
11. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4

CZĘŚĆ III
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
12. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Powyższe warunki dotyczą każdej z Części objętych niniejszym postępowaniem.
12.1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
12.2. Warunki udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunku:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) w zakresie Części 1: wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy
gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 zł.;
b) w zakresie Części 2: zamawiający nie określa warunku,
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie Części 1 i 2 : wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej 3 (trzy) dostawy (jedno zamówienie w ramach jednego, tego samego projektu) o wartości każdego
wykonanego zamówienia co najmniej 200.000 zł brutto.
13.

Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

13.1.

Oferta powinna składać się z:
a) Wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym
Załącznik do SIWZ, dla Części, w której wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty
na obie Części należy złożyć dwa formularze oferty.
b) Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
c) Pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie.
d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do
wzoru Formularza oferty dla Części zamówienia w zakresie, której oferta jest składana. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
f) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie o którym mowa w 13.1.d) niniejszej SIWZ/zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ.
g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
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- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 13.1.d)
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ.
h) wypełnionego formularza kalkulacji kosztów realizacji zamówienia o treści zgodnej z określoną we
wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ dla Części w której oferta jest składana,
i) formularza oferowanego sprzętu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do
SIWZ dla Części w której oferta jest składana,
j) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 22.5.SIWZ.
13.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wraz z przedstawieniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W
przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia, oświadczenie należy złożyć dla KAŻDEJ
Części odrębnie.
13.3.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w odniesieniu do danej
Części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 12.2. tj.
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 12.2.1.a) SIWZ.

b) Wykaz, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 12.2.2.a) SIWZ, dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach
danych.
Uwaga:
Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13.4.

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.9 SIWZ.

14. Oferta wspólna
14.1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:
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14.1.1.

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.1.2.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

udzielenie

zamówienia

14.1.3.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

14.1.4.

W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną osobno).

14.1.5.

Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

14.1.6.

Oświadczenie o którym mowa w pkt. 13.2. lit. c) każdy z uczestników oferty wspólnej składa
indywidualnie.

14.1.7.

Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.

14.1.8.

Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.1.7. SIWZ, muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

14.2.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem,
którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

14.3.

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

14.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek, o których mowa w pkt. 12.2.2. niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie
wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem co najmniej 4 usług
wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 12.2.2. niniejszej SIWZ samodzielnie.
Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp zgodnie z wymogiem, o którym mowa
w pkt. 13.2. SIWZ.

14.5.

15. Wykonawca zagraniczny
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ, ze szczególnym
uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
16. Wadium przetargowe

1. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
Uwaga:
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do dostaw
sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych uwzględnionych w załączniku nr 8 do ww.
ustawy.
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CZĘŚĆ IV
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY
17. Opis sposobu przygotowania ofert
17.1.

Oferta, dla każdej z Części, musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą
SIWZ.

17.2.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (dla danej Części zamówienia), wypełniając
odpowiedni wzór formularza oferty. Złożenie dla danej Części większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę w zakresie danej Części zamówienia.

17.3.

Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące
wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,
b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał
pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt 14.1.2, oraz 17.3. lit. b SIWZ)
należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego
Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że Specyfikacja stanowi
inaczej.
17.4.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

17.5.

Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być
sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

17.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język
polski.

17.7.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

17.8.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku
pieczęci imiennej.

17.9.

Tajemnica przedsiębiorstwa

a) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym
opakowaniu co oferta.
b) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
c) By zastrzeżenie o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dowody na to, że:
- zastrzeżone informacje maja charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
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- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
d) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości
publicznej.
18. Opakowanie oferty
18.1.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

18.2.

Opakowanie musi być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.

18.3.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
ZESPÓŁ SZKÓŁ FOTOTECHNICZNYCH
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa, pokój nr 214

OFERTA PRZETARGOWA dla CZĘŚCI ……… (Wykonawca zobowiązany jest wskazać Części dla których oferta
jest składana – dopuszcza się złożenie na kilka Części w jednym opakowaniu)
w postępowaniu pn.

„Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych
dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
Nie otwierać przed godz. 900 w dniu 29 listopada 2016 r.
18.4.

W przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie - należy na opakowaniu
wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z
zaznaczeniem pełnomocnika.

19. Koszt przygotowania oferty
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji

20.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

20.2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

20.3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20.4.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której
jest zamieszczona specyfikacja:
www.fotospokojna.com
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

20.5.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
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21. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia
21.1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona:
www.fotospokojna.com

21.2.

Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a
informację o zmianach ogłoszenia – w swojej siedzibie oraz na ww. stronie internetowej.

21.3.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści o tym
informację na ww. stronie internetowej.

22. Sposób obliczania ceny oferty
22.1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik do
SIWZ). Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących
pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami stawki podatku VAT,
kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
22.2. Ceny jednostkowe przyjęte w ostatecznym formularzu cenowym będą stałe w czasie objętym
umową.
22.3. Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami,
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i wzorem
umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen
materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar
należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów,
transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji
przetargowej.
22.4. Ceny powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994
r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

22.5. 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.
23. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
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CZĘŚĆ V
TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24. Tryb oceny ofert
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: wstępna ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające
wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone, a w
przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną
odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego w pkt. 25 niniejszej specyfikacji. W II etapie
rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu.
III etap: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie zapisem pkt. 13.3 SIWZ w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.
25. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednio wagi procentowe:
dla Części 1 i dla Części 2
1. Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 60 %
2. Wydłużenie okresu gwarancji – 40 %
26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena wykonania całego zamówienia brutto” zostanie dokonana dla
każdej Części według następujących zasad:
Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą
w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt pozostałe oferty uzyskają
wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

W1 

Cn
W
Cb

W1

- wartość punktowa w kryterium „cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)”

Cn

- najniższa cena ofertowa

Cb

- cena badanej oferty

W

- waga = 60

b) Ocena ofert dokonywana będzie dla każdej Części w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” – według
następującego wzoru:

Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
ilość punktów przyznanych ofercie = ----------------------------------------------- x 100 x waga kryterium
najdłuższy zaoferowany w przetargu okres gwarancji
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Zamawiający oczekuje podania okresu gwarancji na dostarczone urządzenia. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje 24 miesięczny okres gwarancji na wszystkie urządzenia wskazane w zakresie Części 1 i 2, uzyska
w ramach niniejszego kryterium uzyska 0 (zero) pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje na wyżej
wskazane urządzenia dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji do wyżej wskazanego wzoru zostanie przyjęta
liczba 60 miesięcy jako najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji na pozostałe
urządzenia objęte przedmiotem zamówienia ponad okres wskazany w treści SIWZ nie będzie dodatkowo
punktowane.
2. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi kryterium będzie
stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium.
3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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CZĘŚĆ VI
INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
27. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Zespół Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa, pokój nr 214
Ofertę należy złożyć do dnia 29 listopada 2016 r. do godziny 845
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
28. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert dla każdej z Części objętych przetargiem nastąpi w siedzibie Zamawiającego wskazanej
w pkt. 27, w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 900 w pok. 213
29. Publiczne otwarcie ofert
29.1. Otwarcie ofert jest jawne.
29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
29.3. Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo będzie
odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy
składającego ofertę, adres jego siedziby oraz cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz
pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
29.4. Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieści niezwłocznie na
stronie internetowej.
30. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
31. Zmiana i wycofanie oferty
31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.
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CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W przedmiotowym przetargu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
33. Termin płatności
33.1. Terminy płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
33.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
34. Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.
35. Wzór Umowy
35.1. Wzór umowy określony został w Załączniku do niniejszej specyfikacji. Zamawiający opracował
oddzielny wzór umowy dla każdej z Części objętych niniejszym przetargiem.
35.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem
zawartym w treści formularza ofertowego. Wzór Umowy nie podlega zmianie przez Wykonawcę.
35.3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.
36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy
36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego
rozstrzygnięcia.
36.2 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
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37. Podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.
37.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
37.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
37.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
37.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
37.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania

części zamówienia podwykonawcy.
37.6. Przepisy pkt. 37.1 i 37.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział
to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
37.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

38. Inne postanowienia
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.).

z

dnia
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pomoce dydaktyczne
§ 424
Pomoce dydaktyczne

Opis przedmiotu na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk
egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Ilość
sztuk/zest
awów

Część I
Komputery
komputer 1
PC z systemem
operacyjnym

KOMPUTER 1

10
sztuk

Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż oferowany
przez standard SATA III z obsługą RAID0
− Pojemność minimum 4 dyski po 250GB

Karta grafiki

− min. INTEL HD4600 GRAPHICS HD

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego RJ-45
− 1 port FireWire
− możliwość podłączenia 2 monitorów
graficznych

Napędy optyczne

− Karta sieciowa zintegrowana 100/1000,
gniazdo RJ-45
− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w układzie US

Mysz

− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),

Interfejs sieciowy

− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie przygotowana do
pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z urządzeń
podłączanych przez port USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Obudowa
Bezpieczeństwo
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Dokumentacja

− Preinstalowany fabrycznie przez producenta
komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla
oferowanego sprzętu,
− standardowa dokumentacja techniczna

Gwarancja

− minimum 24 miesiące

Certyfikaty

komputer 2
PC z systemem
operacyjnym

KOMPUTER 2

37
sztuk

Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

Karta grafiki

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż oferowany
przez standard SATA III z obsługą RAID0
− Pojemność minimum 2 dyski po 250GB
− min. INTEL HD4600 GRAPHICS HD

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego
RJ-45
− 1 port FireWire

Napędy optyczne

− Karta sieciowa zintegrowana 100/1000,
gniazdo RJ-45
− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w układzie US

Mysz

− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),

Interfejs sieciowy

− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie przygotowana do
pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z urządzeń
podłączanych przez port USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Obudowa
Bezpieczeństwo

Certyfikaty
Dokumentacja

− Preinstalowany fabrycznie przez producenta
komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla
oferowanego sprzętu,
− standardowa dokumentacja techniczna
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− minimum 24 miesiące

Gwarancja
komputer 3 PC bez
systemu operacyjnego

KOMPUTER 3

1 sztuka

Procesor

− Co najmniej i7 6700k

Pamięć RAM

− Minimum 32 GB DDR4

Dysk twardy
Karta grafiki

− 2xSSD, M2, 250GB, prędkość min. 500/500
− 4xSSD, 512 GB, prędkość min. 500/500
− INTEL

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego RJ-45

Interfejs sieciowy
Interfejsy wewnętrzne

− 6 x karta sieciowa 100/1000, gniazdo RJ45
- 6 x SATA
- 2 x M.2

Napędy optyczne

− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w układzie US

Mysz

− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz

Obudowa
Bezpieczeństwo
Zarządzanie energią

- fabrycznie przygotowana do pracy w
pionie
− Możliwość startu komputera z urządzeń
podłączanych przez port USB,
− Tak
− Zestaw zawierający wszystkie niezbędne
sterowniki niezbędne do prawidłowego
działania komputera sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla
oferowanego sprzętu,

Sterowniki

Certyfikaty
Dokumentacja

standardowa dokumentacja techniczna

Gwarancja

minimum 24 miesiące

Część II
Monitory ekranowe
Monitor graficzny
z osłoną

MONITOR GRAFICZNY z oprogramowaniem typu
ColorNavigator i osłoną
Typ

matryca IPS

Przekątna ekranu

min. 24,1”

33 sztuki
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Wielkość piksela

0,270 x 0,270 mm

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920 x 1200 (16:10)

Rozmiar wyświetlanego
obrazu (W x S)
Jasność

518,4 x 324 mm

Rekomendowana jasność do
kalibracji
Kontrast

120 cd/m² lub mniej

Czas rekcji

maksimum 15 ms (szary do

Kąt widzenia /

poziomo/pionowo: minimum 178°/178°

Obrót wyświetlacza

pion/poziom

Regulacja wysokości

155 mm

Pochylenie

35° góra, 5° dół

Pivot

90°

Wyświetlane kolory

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety
278 bilionów
DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów
DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65
tys. odcieni)
DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni)
Adobe RGB 99%

Liczba odcieni szarości

Odwzorowanie przestrzeni
barw
Wejścia sygnałowe
Parametry regulowane

Funkcja korygująca
fluktuacje jasności i
chrominancji w różnych
obszarach ekranu monitora
tryby pracy

min 350 cd/m2

1 000 :1

szarego)

DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z
HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color)
Regulacja koloru (jasność, temperatura
barwowa, krzywa gamma, gamut, odcień,
nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna
regulacja 6 kolorów, reset)
Tak

Zasilacz

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB,
Calibration)
DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz
(VGA Text: 69 - 71 Hz)
HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text:
69 - 71 Hz)
1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub
USB, Standard 3.0
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalny pobór mocy

92 W

Typowy pobór mocy

26 W

W trybie oszczędzania
energii
Zarządzanie energią

poniżej 0,7 W

Akcesoria w zestawie

− kabel zasilający,

Częstotliwość odświeżania

USB

tak
− kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini
DisplayPort – DisplayPort)
− kabel USB
− instrukcja instalacji,
− płyta z oprogramowaniem (oprogramowanie
do kalibracji i profilowania monitora podręcznik w formacie PDF),
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Certyfikaty
Gwarancja

Monitor 1

Monitor 2

− podstawka, uchwyt na kable, śruba
montażowa, skrócona instrukcja, karta
gwarancyjna
− Osłona na monitor: kaptur zapobiegający
odbijaniu się światła od powierzchni ekranu,
mocowanie magnetyczne
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CB, CE
dla oferowanego sprzętu,
5 lat

Monitor ekranowy 21,5” - 22”
Przekątna ekranu

21,5 - 22 cale

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia):

IPS

Złącza:
Złącza audio:

słuchawkowe, D-Sub, 2x HDMI
HDMI, analogowe wejście i wyjście dźwięku
(mini jack 3,5 mm)

Czas reakcji:

5 ms

Proporcje ekranu:

16:9

Jasność:

250 cd/m2

Kontrast:

1000:1 (statyczny), 50000000:1 (dynamiczny)

Kąty widzenia:

178º/178º pion/poziom

Podświetlenie:
Ilość wyświetlanych
kolorów
Częstotliwość odświeżania
matrycy:
Akcesoria
Gwarancja

LED

25 sztuk

16.7 mln
60 Hz
kabel zasilania | kabel audio | kabel VGA
minimum 24 miesiące

Monitor 50”

1 szt.

Rodzaj matrycy:

LED

Typ matrycy:

Matowa

Przekątna ekranu:

50 cali

Format:

16:9

Rozmiar plamki [mm]:

0.571

Rozdzielczość:

1920 x 1080

Jasność:

500 cd/m2

Kontrast:

1 200:1

Czas reakcji:

6 ms

Złącza:

HDMI: 1
D-Sub: 1 x 15-pin D-Sub:
2 x 3,5 mm minijack
1 x RS-232 (COM)

Możliwość zawieszenia na
ścianie
Akcesoria:

400 x 400
Pilot zdalnego sterowania:
Podręcznik użytkownika:
Baterie w zestawie:
Skrócona instrukcja obsługi
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Gwarancja

minimum 24 miesiące

1. Dostawa i instalacja Infrastruktury sprzętowej
1. Dostawa zamawianego Sprzętu do siedziby Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 w
Warszawie.
2. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego Sprzętu do wskazanych pomieszczeń.
3. Wykonawca dostarczy Sprzęt w terminie i w sposób dopasowany do możliwości logistycznych
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w godzinach
uzgodnionych z Zamawiającym
5. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być nowe.
6. Sprzęty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja
zarówno produktu jak i producenta.
7. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
8. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, a gwarancja musi
pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta

......................................, ................................
miejscowość

data

.........................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
WOJEWÓDZTWO:.....................................................................................................................
TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………...
REGON:………………………………….… NIP: ………………………...…………………
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Zespół Szkół Fototechnicznych
ul. Spokojna 13,
01-044 Warszawa.
W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Zakup pomocy dydaktycznych stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę
oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz
informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
OFERTA PRZETARGOWA
dla CZĘŚCI 1
1). Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:
…………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) +
VAT w wysokości………………………………………………........................... zł.
(słownie ..................................................................................................................................zł.)
co daje łączną cenę z VAT ………………………………........................................... zł
(słownie: ………………………………............................................................................ zł)*,
............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość

data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

2). oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przedmiotowego postępowania.
4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.
8) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia
obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących usług**:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy
** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą podwykonawców.

9) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
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niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….…..
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na zasobach innych podmiotach wpisać nie
dotyczy.
** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą innych podmiotów.

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić
załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w część dotyczącej innych
podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby
których w zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu
zamówienia.

10) Okres gwarancji na oferowany sprzęt:
a) oferowany komputer nr 1 wynosi: …………. miesięcy,
b)oferowaną komputer nr 2 wynosi: …………. miesięcy,
c)oferowane komputer nr 3 wynosi: ….:……... miesięcy.
d)oferowane komputer nr 4 wynosi: ………… miesięcy

11) oświadczamy, że nie naruszamy przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za
pracę osób zatrudnianych,
12) Oświadczamy, że:
a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *,
b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * .
W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe informacje:
Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego:………………………………………………………………………………
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:………………………………………………………

13) oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
............................................., ............... 2016 r. ..………...................................................... ..................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika
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Załącznik nr 1 do oferty
dla CZĘŚCI 1

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Części 1
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na konkursie ofert na „Zakup pomocy
dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu
Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”,
oświadczamy, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SIWZ .
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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Załącznik nr 2 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Części 1
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w konkursie ofert na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk
egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy
ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
............................................., ............... 2016 r. ..……….......................................... ..............................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Wykonawcy *

POWOŁUJE

SIĘ
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………...……….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
............................................., ............... 2016 r. ..………......................... ...............................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

Wykonawcy *

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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Załącznik do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
(dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)
w zakresie CZĘŚCI 1

„Zakup pomocy
dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu
Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.:

po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):
- z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,
- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

............................................, ................
miejscowość

data

..………........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Nazwa i adres Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia)

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie dostaw polegających na wykonaniu dostawy ……………………………………..……………………
1
Lp.

2
Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie
wykazana usługa była realizowana wraz z
adresem jego siedziby

3
Opis zrealizowanego zamówienia

4
Wartość wykonanego
zamówienia
w PLN

5
Okres (od – do)
realizacji usługi

1.

2.

3.

......................................, 2016r………………………………………………………………..
(miejscowość)

(data)

(pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Zestawienie oferowanego sprzętu w zakresie Części 1

Pomoce dydaktyczne
§ 424
Pomoce dydaktyczne

Opis przedmiotu na „Zakup

pomocy dydaktycznych stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć
praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych
przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Producent i model

B

C

A

Część I
Komputery
komputer 1
PC z systemem
operacyjnym

KOMPUTER 1
Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż
oferowany
przez standard SATA III z obsługą
RAID0
− Pojemność minimum 4 dyski po
250GB
− min. INTEL HD4600
GRAPHICS HD
− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Karta grafiki
System dźwiękowy
Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy
komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy
komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port
DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo
wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu
sieciowego RJ-45
− 1 port FireWire
− możliwość podłączenia 2
monitorów graficznych

Interfejs sieciowy

− Karta sieciowa zintegrowana
100/1000, gniazdo RJ-45
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Napędy optyczne

− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w
układzie US
− dwuprzyciskowa przewodowa
mysz optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),

Mysz

− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie
przygotowana do pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Certyfikaty

− Preinstalowany fabrycznie przez
producenta komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne
do prawidłowego działania
komputera sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja
zgodności CE dla oferowanego
sprzętu,
− standardowa dokumentacja
techniczna
− minimum 24 miesiące

Obudowa
Bezpieczeństwo

Dokumentacja
Gwarancja
komputer 2
PC z systemem
operacyjnym

KOMPUTER 2
Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż
oferowany
przez standard SATA III z obsługą
RAID0
− Pojemność minimum 2 dyski po
250GB
− min. INTEL HD4600
GRAPHICS HD
− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Karta grafiki
System dźwiękowy
Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy
komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy
komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
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− Minimum 1 port VGA, 1 port
DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo
wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu
sieciowego
RJ-45
− 1 port FireWire
Interfejs sieciowy
Napędy optyczne
Klawiatura
Mysz

− Karta sieciowa zintegrowana
100/1000, gniazdo RJ-45
− Wewnętrzny, czytnik DVD
− Standardowa klawiatura w
układzie US
− dwuprzyciskowa przewodowa
mysz optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie
przygotowana do pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Certyfikaty

− Preinstalowany fabrycznie przez
producenta komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne
do prawidłowego działania
komputera sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja
zgodności CE dla oferowanego
sprzętu,
− standardowa dokumentacja
techniczna
− minimum 24 miesiące

Obudowa
Bezpieczeństwo

Dokumentacja
Gwarancja
komputer 3
PC bez systemu
operacyjnego

KOMPUTER 3
Procesor

− Co najmniej i7 6700k

Pamięć RAM

− Minimum 32 GB DDR4

Dysk twardy

Karta grafiki

− 2xSSD, M2, 250GB, prędkość
min. 500/500
− 4xSSD, 512 GB, prędkość min.
500/500
− INTEL

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa
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Porty wejścia/wyjścia

Dostępne z przodu obudowy
komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy
komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo
wejścia/wyjścia audio
− Minimum 1 port interfejsu
sieciowego RJ-45

Interfejs sieciowy

− 6 x karta sieciowa 100/1000,
gniazdo RJ-45

Interfejsy wewnętrzne

- 6 x SATA
- 2 x M.2

Napędy optyczne

− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w
układzie US
− dwuprzyciskowa przewodowa
mysz optyczna USB

Mysz

− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz
Obudowa

- fabrycznie przygotowana do
pracy w pionie

Bezpieczeństwo

− Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

Zarządzanie energią
Sterowniki

Certyfikaty

− Zestaw zawierający wszystkie
niezbędne sterowniki niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności
CE dla oferowanego sprzętu,

Dokumentacja

standardowa dokumentacja
techniczna

Gwarancja

minimum 24 miesiące

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny C.

* - obowiązuje gdy wykonawca ubiega się o uzyskanie oceny zgodnie z pkt. 26.b.1. SIWZ. Wybrane do zaoferowania elementy
muszą być uwzględnione w cenie realizacji zamówienia.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
32

.............................................................
............................................................
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Kalkulacja ceny realizacji zamówienia w zakresie Części 1
Pomoce
dydaktyczne
§ 424
Pomoce
dydaktyczne

Opis przedmiotu na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk
egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Ilość
sztuk/ze
stawów

Cena
jednostk
owa
brutto

Wartość
Brutto

D

E

Część I Komputery

A
komputer 1
PC z systemem
operacyjnym

B

C

KOMPUTER 1

10
sztuk

Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

Karta grafiki

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż oferowany
przez standard SATA III z obsługą
RAID0
− Pojemność minimum 4 dyski po
250GB
− min. INTEL HD4600 GRAPHICS HD

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne
z
przodu
komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0

obudowy

− Gniazdo wyjścia słuchawek
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− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia
audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego
RJ-45
− 1 port FireWire
− możliwość podłączenia 2 monitorów
graficznych
Interfejs sieciowy
Napędy optyczne
Klawiatura
Mysz

−

Karta
sieciowa
zintegrowana
100/1000, gniazdo RJ-45
− Wewnętrzny, czytnik DVD
− Standardowa klawiatura w układzie
US
− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie przygotowana
do pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Obudowa
Bezpieczeństwo

−

Dokumentacja

Preinstalowany fabrycznie przez
producenta komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE
dla oferowanego sprzętu,
− standardowa dokumentacja techniczna

Gwarancja

− minimum 24 miesiące

Certyfikaty

komputer
2
PC z systemem
operacyjnym

KOMPUTER 2
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sztuk

Procesor

− Co najmniej i7 4790k

Pamięć RAM

− Minimum 16 GB 1600Mhz

Dysk twardy

− SSD,
− transfer nie mniejszy niż oferowany
przez standard SATA III z obsługą
RAID0
− Pojemność minimum 2 dyski po
250GB
− min. INTEL HD4600 GRAPHICS HD

Karta grafiki
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System dźwiękowy

− karta dźwiękowa 6-kanałowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne
z
przodu
komputera:
− Minimum 1 port USB 3.0

obudowy

− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia
audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego
RJ-45
− 1 port FireWire
Interfejs sieciowy
Napędy optyczne
Klawiatura
Mysz

−

Karta
sieciowa
zintegrowana
100/1000, gniazdo RJ-45
− Wewnętrzny, czytnik DVD
− Standardowa klawiatura w układzie
US
− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB
− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz

Zarządzanie energią

− Miniwieża fabrycznie przygotowana
do pracy w pionie
− Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

System operacyjny

− MS Windows 10 Professional PL

Obudowa
Bezpieczeństwo

−

Dokumentacja

Preinstalowany fabrycznie przez
producenta komputera,
− Zawierający wszystkie niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE
dla oferowanego sprzętu,
− standardowa dokumentacja techniczna

Gwarancja

− minimum 24 miesiące

Certyfikaty

komputer 3
PC bez
systemu
operacyjnego

KOMPUTER 3

1
sztuka

Procesor

− Co najmniej i7 6700k

Pamięć RAM

− Minimum 32 GB DDR4
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Karta grafiki

− 2xSSD, M2, 250GB, prędkość min.
500/500
− 4xSSD, 512 GB, prędkość min.
500/500
− INTEL

System dźwiękowy

− karta dźwiękowa

Porty wejścia/wyjścia

Dostępne
z
przodu
komputera:

Dysk twardy

obudowy

− Minimum 1 port USB 3.0
− Gniazdo wyjścia słuchawek
− Gniazdo wejścia mikrofonu
Dostępne z tyłu obudowy komputera:
− Minimum 2 porty USB 3.0
− Minimum 1 port VGA, 1 port DVI,
1 port HDMI
− Minimum 1 gniazdo wejścia/wyjścia
audio
− Minimum 1 port interfejsu sieciowego
RJ-45
Interfejs sieciowy

− 6 x karta sieciowa 100/1000, gniazdo
RJ-45

Interfejsy
wewnętrzne

- 6 x SATA
- 2 x M.2

Napędy optyczne

− Wewnętrzny, czytnik DVD

Klawiatura

− Standardowa klawiatura w układzie
US
− dwuprzyciskowa przewodowa mysz
optyczna USB

Mysz

− z przewijaniem (rolką),
− podkładka pod mysz
Obudowa

- fabrycznie przygotowana do pracy w
pionie

Bezpieczeństwo

−

Zarządzanie energią

Możliwość startu komputera z
urządzeń podłączanych przez port
USB,
− Tak

Sterowniki

−

Certyfikaty

Zestaw zawierający wszystkie
niezbędne sterowniki niezbędne do
prawidłowego działania komputera
sterowniki.
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CE
dla oferowanego sprzętu,
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Dokumentacja

standardowa dokumentacja techniczna

Gwarancja

minimum 24 miesiące

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn D, E, Kwoty podane w kolumnie E muszą być iloczynem kwot podanych w kolumnie D i
ilości podanych w kolumnie C.
* - podana kwota musi być sumą cen zawartych w kolumnie E i zgodna z kwotą podaną w pkt. 1 formularza oferty.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
.............................................................
............................................................
(pieczęć wykonawcy)
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UMOWA – wzór dotyczący Części 1
Zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie, pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zwanym
w
dalszej
części
Umowy
„Zamawiającym”,
reprezentowanym
przez
…………………………….……… - Dyrektora Zespołu Szkół Fototechnicznych na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy znak: ……………………………………….. z dnia
……………………………… r.
a
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
działającym na podstawie
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami” lub
każdy z nich indywidualnie „Stroną”.

1.

§ 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup (dostawa) oraz transport do siedziby
Zamawiającego, (dalej: „Urządzenia”) wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy
(dalej: „Załącznik nr 1”), które zostało uprzednio określone w treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, do miejsca
wskazanego w siedzibie Zamawiającego dalej jako „Przedmiot Umowy”.

2. Wykonawca oświadcza, że producent oprogramowania udzielił mu prawa do sprzedaży
oprogramowania opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy na rzecz podmiotów trzecich.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za to, że dysponuje prawami z
licencji na rzecz Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem własności Urządzeń, opisanych w Załączniku nr 1 do
Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na
korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości: szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy, w
szczególności techniczne i organizacyjne, określone są w Załączniku nr 1. Wykonawca
gwarantuje zachowanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie
ze wszystkimi parametrami określonymi w Załączniku nr 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy przekazać
Zamawiającemu zestawienie nazw i parametrów oferowanych Urządzeń, potwierdzające ich
zgodność z wymogami odnośnie wszystkich parametrów wskazanych w Załączniku nr 1 do
Umowy. W przypadku gdy zestawienie przekazane przez Wykonawcę nie będzie potwierdzać
spełniania wymogów określonych w Załączniku nr 1, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć
Umowę z winy Wykonawcy. Wypowiedzenie może nastąpić w sytuacji gdy Wykonawca
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pomimo wezwania do naprawienia niezgodności lub braków
nie wskazał Urządzeń
spełniających wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy w wezwaniu termin usunięcia niezgodności lub braków nie dłuższy niż 3 dni.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie
późniejszym niż do dnia ………….. .2016 r., wykonać Przedmiot Umowy i przekazać
Zamawiającemu wszystkie Urządzenia zgodne z wymogami odnośnie wszystkich parametrów
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem własnych
środków technicznych, sprzętu oraz osób.

1.

§ 2. Odbiór Przedmiotu Umowy
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostawy do przekazania Zamawiającemu
wszelkich dokumentów gwarancyjnych, kart gwarancyjnych oraz innych dokumentów
wystawionych przez producentów Urządzeń.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu
Urządzeń do siedziby Zamawiającego.

4.

Dokonanie Odbioru Technicznego zostanie potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Technicznego. W treści Protokołu Odbioru
Technicznego znajdą się informacje określające w szczególności: nazwę producenta,
typ/model, numer seryjny sprzętu.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami, o których mowa powyżej, z
wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie i podjęcie koniecznych działań naprawczych.

6.

W przypadku gdy podczas Odbioru Technicznego Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do
dostarczonych Urządzeń (w szczególności dotyczących niezgodności parametrów z
wymogami Umowy) Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni dokonać
wymiany na nowe, wolne od wad Urządzenia zgodne z wymogami Zamawiającego i
spełniające wymogi Umowy.

7.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w Urządzeniach uważać się będzie sprzęt lub
oprogramowanie wadliwe za niedostarczone.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie
zaplecze techniczne i osobowe umożliwiające prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
2.

Wykonawca gwarantuje, że Urządzenia, dostarczone w ramach niniejszej Umowy, będą
odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną
dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad.

3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone
w § 5. Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu wszelkich czynności związanych z
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

4.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności, choć nie wyłącznie:
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1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
Umowie, postanowieniach SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz ustaleniami poczynionymi
z Zamawiającym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP,
2) wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, w należytej jakości i ilości,
3) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony środowiska,
4) usunięcie wszelkich wyrządzonych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy szkód i
naprawa lub zwrot kosztów związanych z nieuzasadnionym działaniem Wykonawcy na
rzecz osób trzecich oraz Zamawiającego,
5) udział w przewidzianych Umową odbiorach.
5.

Wykonawca będzie wykonywać czynności warunkujące prawidłowe wykonanie Przedmiotu
Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także mając na
uwadze interesy Zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania uzasadnionych wskazówek i sugestii
Zamawiającego związanych z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do:
1) odbioru Przedmiotu Umowy, o ile będzie zgodny z wymogami Umowy,
2) zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w § 5.
Umowy.

1.

2.

§ 5. Wynagrodzenie i płatności
Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……………………………zł brutto (słownie:
………………………………………………………………..…………….zł.).
Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty, opłaty i wydatki
związane z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Niniejsze postanowienie nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń przewidzianych w Umowie i
odpowiednich przepisach prawa.

3. Zapłata Wynagrodzenia z tytułu zakupu (dostawy) Urządzeń, nastąpi na podstawie faktury
VAT, wystawianej przez Wykonawcę po zakończeniu bez usterkowego Odbioru
Technicznego, w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w siedzibie
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Podstawą do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru
Technicznego
4. Faktura powinna być wystawiona na: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5 00-950
Warszawa, NIP: 525-22-48-481.
5. Odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13, 01-044
Warszawa.
6.

Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego, z poleceniem uznania kwotą Wynagrodzenia rachunku bankowego
Wykonawcy.

7.

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
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1.

§ 6. Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność względem Zamawiającego lub
osób trzecich, za wszelkie szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez pracowników
Wykonawcy lub osoby trzecie, którym powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy lub
określonych czynności, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Strony powiadomią się wzajemnie o okolicznościach powstania szkody, wysokości i sposobie
jej usunięcia. W przypadku powstania szkody, Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania
mające na celu usunięcie szkody oraz zapobieżenie powiększaniu rozmiarów powstałej szkody.

3.

Szkody będą usuwane w sposób wskazany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

1.

§ 7. Postanowienia szczegółowe
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoje i swoich pracowników oraz wszelkich
innych osób, którym powierzył wykonywanie Przedmiotu Umowy, bez względu na formę
prawną łączącą wyżej wymienione osoby z Wykonawcą.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu Umowy.

§ 8. Kary umowne i umowne prawo odstąpienia
1. Jeżeli z przyczyn, za które wyłącznej odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie
zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie w stosunku do terminów
wskazanych w § 1 i 2. Umowy, w tym w odniesieniu do Odbioru Technicznego, Zamawiający
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w
§ 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy
trzy (3) dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia
od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń, jeżeli naruszenie nie zostanie w tym terminie
usunięte.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu
zastępczego albo w wymianie dostarczonego sprzętu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
obejmujący cały okres opóźnienia;
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej
sprzętu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za każdy dzień opóźnienia, obejmujący cały okres opóźnienia.
4. Umowne prawo odstąpienia, określone w ust. 1 powyżej, nie narusza uprawnień do skorzystania
przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia, a w szczególności uprawnień określonych
w art. 635 kodeksu cywilnego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza Urządzenia niezgodne z brzmieniem niniejszej
Umowy, w tym Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w wykonaniu umownego prawa odstąpienia, Zamawiający
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości pięćdziesięciu % (50%)
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5. ust. 1 Umowy.
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8.

Kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone z każdego tytułu
odrębnie i mogą się kumulować.

9.

Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku, gdy stwierdzone przez odbiorze danej dostawy wady lub usterki nie będą istotne,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
11. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu naliczonych
kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, bezpośrednio z Wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy przez Miasto Stołeczne Warszawa.
§9
Gwarancja i serwis.
1. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie Urządzeń, w okresie opisanymi
na warunkach określonych w Umowie.
2. Zasady przeprowadzania czynności gwarancyjnych opisane są w Warunkach Gwarancji i
Serwisu stanowiących załącznik nr 2 do Umowy.
3. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji sprzętu niezgodnie z
instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu.
4. Wykonawca najpóźniej wraz z protokołem Odbioru Technicznego danej dostawy przekaże
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji dla Urządzeń objętych
protokołem Odbioru Technicznego.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu Odbioru
Technicznego.
6. Wadliwe działanie sprzętu podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez Zamawiającego
telefonicznie, faksem lub mailem do działu serwisowego Wykonawcy. Jako koordynatora
czynności związanych z gwarancyjną obsługą serwisową Wykonawca wyznacza:
(pana/panią) …………………………………………, nr tel. …………………….., nr fax-u
……………………., e-mail ……………………………………………………..
7. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscach, w których Urządzenia
znajdują się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. W przypadku niemożności usunięcia
usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca.
8. Zgłoszenie awarii dostarczonego sprzętu dokonane faksem lub pocztą elektroniczną uważać się
będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać wstępny opis
uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy musi być zgodny z terminami określonymi w
Załączniku nr 2. W razie konieczności naprawy, z przyczyn technicznych powodujących
przekroczenie wskazanych powyżej terminów, Wykonawca nieodpłatnie udostępni urządzenie
zastępcze (na czas naprawy) o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany oraz zapewni
bezpłatną dostawę tego sprzętu. Jeżeli sprzęt zastępczy będzie wymagał do prawidłowego
działania innych materiałów eksploatacyjnych niż sprzęt naprawiany, to Wykonawca zapewni
dostawę niezbędnych materiałów na czas naprawy urządzenia.
9. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna jego
istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości
naprawianego sprzętu) Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni
liczonych od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad.
§ 10
Rękojmia za wady fizyczne i prawne.
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw
autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania do
obrotu na terytorium RP.
2. Za wady fizyczne uznaje się także brak w sprzęcie i oprogramowaniu cech funkcjonalności
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy
Wykonawca, jako wyłączenie odpowiedzialny, zwolni Zamawiającego od roszczeń
skierowanych przeciwko niemu, zwalniając nadto Zamawiającego od wszelkich zobowiązań
jakie powstaną z tego tytułu, oraz zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie koszty poniesione
przez niego związane z roszczeniami osób trzecich.

1.

§ 11.
Przedstawiciele Stron
Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej Umowy,
w tym podpisania Protokołu jakościowo – ilościowego, są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………….. tel.: ………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ………………………… tel.: …………………………

2.

Przedstawiciele Stron są upoważnieni i obowiązani do sprawowania koordynacji i nadzoru nad
wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z
wykonaniem Umowy.

3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele
Stron nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących zmianą terminów określonych w §
2. Umowy.

4.

Wszelkie uzgodnienia podjęte przez przedstawicieli Stron powinny być dokonane na piśmie
pod rygorem nieważności.

5.

W razie, gdy przedstawiciele Stron nie będą w stanie ustalić wspólnego stanowiska w danej
kwestii dotyczącej realizacji Umowy, decyzję w tej sprawie podejmą Strony bezpośrednio.

6.

Zmiana wyznaczonych powyżej przedstawicieli Stron wymaga pisemnego poinformowania
drugiej Strony i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 12
Poufność.
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym
także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub
w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje
takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących
przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest
objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
2. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane
powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej
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Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku
naruszenia postanowień Umowy.
§ 13
C e s j a.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bądź związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
§ 14
Publiczny charakter umowy
wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informacje publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2058 z póź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym jego imię i
nazwisko.
wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia stanowią informacje publiczną rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015poz. 2058
z póź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

1.

2.

1.
2.

§ 15. Klauzula salwatoryjna
Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, poszczególne postanowienia
Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz intencją Stron.
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie
uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają
w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie
zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści
odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.
§ 16. Zmiana treści Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w
następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może dokonać odpowiednich modyfikacji
terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w § 1 i 2. Umowy,
b) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po
dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po
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wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia,
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega
zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło,
c) Zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiającego i konieczna dla zrealizowania
Umowy a wynika z sytuacji, której nie można było uprzednio przewidzieć.

1.

§ 17. Zawiadomienia
Korespondencja Stron w związku z niniejszą Umową będzie doręczana przedstawicielom Stron
w formie (a) doręczenia osobistego, (b) wysłania listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub (c) za pośrednictwem kuriera, do osób i na adresy podane poniżej:
Do Zamawiającego:
adres: ………………………………..
faks: (0-22) ………………………
e-mail: …………………………..

2.

1.

Do Wykonawcy:
adres: ……………………………….
tel.: ……………………………
faks: ……………………………
e-mail: ……………………………..
Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie o każdorazowej zmianie podanych
w ust. 1 powyżej danych kontaktowych. Zmiana danych kontaktowych nie będzie powodowała
konieczności zmiany Umowy.
§ 18. Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W
kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej
Umowy, będą rozstrzygane w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej
wierze, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony. W przypadku nie osiągnięcia
przez Strony porozumienia w drodze negocjacji w terminie siedmiu (7) dni od dnia
poinformowania jednej Strony przez drugą Stronę o powstałym sporze, wszelkie spory
związane z niniejszą Umową lub wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą
ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.

Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część. Strony oświadczają, że przed
zawarciem Umowy zapoznały się z treścią załączników do Umowy.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden (1) dla Wykonawcy i jeden (1) dla Zamawiającego.

Załącznik:
1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy – Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………….
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3. Załącznik nr 2 – Wymagane warunki gwarancji i serwisu
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik nr 2 do Umowy
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie Urządzeń
objętych Przedmiotem Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Termin gwarancji, o której mowa w pkt. 1 biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru
Technicznego dostaw objętych Umową bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca
zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dla Urządzeń.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 90-dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie
wszelkich nośników instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. 2 powyżej.
4. W przypadku wykrycia wady nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady.
5. Dostarczane urządzenia muszą posiadać poprawnie wypełnione dokumenty gwarancyjne
jednoznacznie identyfikujące dostarczone urządzenia. Dokumenty gwarancji zostaną
przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu przed podpisaniem Protokołu Odbioru
Technicznego.
6. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane:
 całodobowo - pod nr faksu wskazanym w umowie.
 telefonicznie -na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej, w dni robocze
w godz. 8.00-16.00, tel. (…) ………………
 całodobowo - pod adresem e-mail ……………………….
7. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (w celu ustalenia podjęcia działań) nie dłuższy niż
w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.
8. Serwisowanie sprzętu
możliwe jest
w godzinach pracy Zamawiającego
i bezpośrednich odbiorców tj. 8.00-16.00 w dni robocze, z wyłączeniem sobót. Wykonawca
może zlecić wykonanie naprawy osobom trzecim, pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego.
9. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu.
10. W przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas
uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany z siedziby Zamawiającego, a po
naprawie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu na terenie siedziby zamawiającego Strony
każdorazowo indywidualnie ustalą sposób naprawy.
12. Termin naprawy dostarczonych urządzeń nie może przekraczać 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia, w przeciwnym wypadku Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególnych przypadkach (szczególnie, gdy występuje
konieczność wysłania części producentowi) strony uzgodnią inny termin naprawy.
13. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie określonym
w pkt 12 i 13, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego,
o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wykonawca zapewni dostarczenie
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sprzętu zastępczego najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przeznaczonym na naprawę
zgodnie z pkt 12 i 13. Dostarczony sprzęt zastępczy będzie miał zainstalowany uzgodniony
z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie dodatkowe standardowe poprawki
niezbędne do jego właściwej pracy.
14. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 15 dni roboczych,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych od
sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 16 dniu
roboczym od dnia zgłoszenia.

Akceptuję
……………………………
w imieniu Wykonawcy
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......................................, ................................
miejscowość

data

.........................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
WOJEWÓDZTWO:.....................................................................................................................
TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………...
REGON:………………………………….… NIP: ………………………...…………………
Zespół Szkół Fototechnicznych
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Zakup pomocy dydaktycznych stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z
wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w SIWZ.
OFERTA PRZETARGOWA
dla CZĘŚCI 2
1). Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:
…………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) +
VAT w wysokości………………………………………………........................... zł.
(słownie ..................................................................................................................................zł.)
co daje łączną cenę z VAT ………………………………........................................... zł
(słownie: ………………………………............................................................................ zł)*,
............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość

data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

2). oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przedmiotowego postępowania.
4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
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5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.
8) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia
obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących usług**:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy
** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą podwykonawców.

9) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….…..
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na zasobach innych podmiotach wpisać nie
dotyczy.
** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą innych podmiotów.

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić
załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w część dotyczącej innych
podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby
których w zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu
zamówienia.

14) Okres gwarancji na:
a) oferowany monitor nr 1 wynosi: …………. miesięcy,
b)oferowany monitor nr 2 wynosi: …………. miesięcy,
c)oferowane monitor nr 3 wynosi: ….:……... miesięcy.

15) oświadczamy, że nie naruszamy przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za
pracę osób zatrudnianych,
16) Oświadczamy, że:
c) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *,
d) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * .
W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe informacje:
Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego:………………………………………………………………………………
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:………………………………………………………
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17) oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
............................................., ............... 2016 r. ..………................................................................................... .....
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika
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Załącznik nr 1 do oferty
dla CZĘŚCI 2

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Części 2
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na konkursie ofert na „Zakup pomocy
dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu
Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
oświadczamy, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SIWZ .
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
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............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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Załącznik nr 2 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Części 2
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w konkursie ofert na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk
egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy
ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

3. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Wykonawcy *

POWOŁUJE

SIĘ
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………...……….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

Wykonawcy *

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
............................................., ............... 2016 r. ..………...................................................................................... ..
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
............................................., ............... 2016 r. ..………............................................... .........................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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Załącznik do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
(dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)
w zakresie CZĘŚCI 2

„Zakup pomocy
dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu
Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.:

po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):
- z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,
- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

............................................, ................
miejscowość

data

..………........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Załącznik do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Zestawienie oferowanego sprzętu w zakresie Części 2
Pomoce dydaktyczne
§ 424
Pomoce dydaktyczne

Opis przedmiotu na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk egzaminacyjnych i
pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy
Spokojnej 13 w Warszawie”

A

B

Monitor
graficzny
z osłoną

Producent i
model

Część II
Monitory ekranowe
MONITOR GRAFICZNY z
ColorNavigator i osłoną

C

oprogramowaniem typu

Typ

matryca IPS

Przekątna ekranu

min. 24,1”

Wielkość piksela

0,270 x 0,270 mm

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920 x 1200 (16:10)

Rozmiar
wyświetlanego
obrazu (W x S)
Jasność

518,4 x 324 mm

Rekomendowana jasność do
kalibracji
Kontrast

120 cd/m² lub mniej

Czas rekcji

maksimum 15 ms (szary do

Kąt widzenia /

poziomo/pionowo: minimum 178°/178°

Obrót wyświetlacza

pion/poziom

Regulacja wysokości

155 mm

Pochylenie

35° góra, 5° dół

Pivot

90°

Wyświetlane kolory

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety
278 bilionów
DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów
DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65
tys. odcieni)
DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys.
odcieni)
Adobe RGB 99%

Liczba odcieni szarości

Odwzorowanie
barw

przestrzeni

min 350 cd/m2

1 000 :1

szarego)
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Wejścia sygnałowe
Parametry regulowane

Funkcja
korygująca
fluktuacje jasności i
chrominancji
w
różnych
obszarach
ekranu monitora
tryby pracy

DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z
HDCP), HDMI (z HDCP, DeepColor)
Regulacja koloru (jasność, temperatura
barwowa, krzywa gamma, gamut,
odcień,
nasycenie,
clipping,
wzmocnienie, niezależna regulacja 6
kolorów, reset)
Tak

Zasilacz

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB,
Calibration)
DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz
(VGA
Text:
69
71
Hz)
HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA
Text: 69 - 71 Hz)
1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub
USB, Standard 3.0
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalny pobór mocy

92 W

Typowy pobór mocy

26 W

W

trybie
oszczędzania
energii
Zarządzanie energią

poniżej 0,7 W

Akcesoria w zestawie

− kabel zasilający,

Częstotliwość odświeżania

USB

tak

− kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini
DisplayPort – DisplayPort)
− kabel USB
− instrukcja instalacji,

Certyfikaty
Gwarancja

Monitor 1

− płyta z oprogramowaniem (oprogramowanie
do kalibracji i profilowania monitora podręcznik w formacie PDF),
− podstawka, uchwyt na kable, śruba
montażowa, skrócona instrukcja, karta
gwarancyjna
− Osłona na monitor: kaptur zapobiegający
odbijaniu się światła od powierzchni
ekranu, mocowanie magnetyczne
− Certyfikat lub deklaracja zgodności CB, CE
dla oferowanego sprzętu,
5 lat

Monitor ekranowy 21,5” - 22”
Przekątna ekranu

21,5 - 22 cale

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia):

IPS

Złącza:

słuchawkowe, D-Sub, 2x HDMI
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HDMI, analogowe wejście i wyjście dźwięku

Złącza audio:

(mini jack 3,5 mm)

Czas reakcji:

5 ms

Proporcje ekranu:

16:9

Jasność:

250 cd/m2

Kontrast:

1000:1 (statyczny), 50000000:1 (dynamiczny)

Kąty widzenia:

178º/178º pion/poziom

Podświetlenie:
Ilość
wyświetlanych
kolorów

LED

Częstotliwość

odświeżania

matrycy:

Monitor 2

16.7 mln
60 Hz

Akcesoria

kabel zasilania | kabel audio | kabel VGA

Gwarancja

minimum 24 miesiące

Monitor 50”
Rodzaj matrycy:

LED

Typ matrycy:

Matowa

Przekątna ekranu:

50 cali

Format:

16:9

Rozmiar plamki [mm]:

0.571

Rozdzielczość:

1920 x 1080

Jasność:

500 cd/m2

Kontrast:

1 200:1

Czas reakcji:

6 ms

Złącza:

HDMI: 1
D-Sub: 1 x 15-pin D-Sub:
2 x 3,5 mm minijack
1 x RS-232 (COM)

Możliwość zawieszenia na
ścianie
Akcesoria:

Gwarancja

400 x 400
Pilot zdalnego sterowania:
Podręcznik użytkownika:
Baterie w zestawie:
Skrócona instrukcja obsługi
minimum 24 miesiące
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Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny B.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
.............................................................
............................................................
(pieczęć wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Kalkulacja ceny realizacji zamówienia w zakresie Części 2

Część II
Monitory ekranowe
Opis przedmiotu na „Zakup pomocy dydaktycznych - stanowisk
egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Pomoce dydaktyczne
§ 424
Pomoce dydaktyczne

Ilość
sztuk/zest
awów

Cena
jednostko
wa
brutto

Wartość
Brutto

D

E

Część I Komputery

A

Monitor
graficzny
z osłoną

B

C

MONITOR GRAFICZNY z oprogramowaniem 33 sztuki
typu ColorNavigator i osłoną
Typ

matryca IPS

Przekątna ekranu

min. 24,1”

Wielkość piksela

0,270 x 0,270 mm

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920 x 1200
(16:10)
518,4 x 324 mm

Rozmiar wyświetlanego obrazu
(W x S)
Jasność
Rekomendowana
kalibracji
Kontrast

jasność

Czas rekcji

do

min 350 cd/m2
120 cd/m² lub mniej
1 000 :1
maksimum 15 ms

(szary

do szarego)
Kąt widzenia /
Obrót wyświetlacza

poziomo/pionowo:
minimum 178°/178°
pion/poziom

Regulacja wysokości

155 mm

Pochylenie

35° góra, 5° dół

Pivot

90°

Wyświetlane kolory

DisplayPort, HDMI: 1,07
miliarda z palety 278
bilionów
DVI: 16,77 miliona z palety
278 bilionów
DisplayPort, HDMI: 1024
odcieni (z palety 65

Liczba odcieni szarości
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Odwzorowanie przestrzeni barw
Wejścia sygnałowe

Parametry regulowane

Funkcja korygująca fluktuacje
jasności i chrominancji w
różnych obszarach ekranu
monitora
tryby pracy

tys.
odcieni)
DVI: 256 odcieni (z
palety 65 tys. odcieni)
Adobe RGB 99%
DVI-D 24 pin (z HDCP),
DisplayPort (z HDCP),
HDMI
(z
HDCP,
DeepColor)
Regulacja koloru (jasność,
temperatura barwowa,
krzywa gamma, gamut,
odcień,
nasycenie,
clipping, wzmocnienie,
niezależna regulacja 6
kolorów, reset)
Tak

Zasilacz

Color
Mode
(Custom,
Adobe RGB, sRGB,
Calibration)
DisplayPort, DVI: 26 - 78
kHz, 24 - 61 Hz (VGA
Text: 69 - 71 Hz)
HDMI: 15 - 78 kHz,
24 - 61 Hz (VGA Text:
69 - 71 Hz)
1 port do kontroli monitora,
3 porty jako hub USB,
Standard 3.0
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalny pobór mocy

92 W

Typowy pobór mocy

26 W

W trybie oszczędzania energii

poniżej 0,7 W

Zarządzanie energią

tak

Akcesoria w zestawie

− kabel zasilający,

Częstotliwość odświeżania

USB

− kable sygnałowe (DVI-D
DVI-D,
Mini
DisplayPort
–
DisplayPort)
− kabel USB
− instrukcja instalacji,
− płyta z oprogramowaniem
(oprogramowanie do
kalibracji
i
profilowania monitora
podręcznik
w
formacie PDF),
− podstawka, uchwyt na
kable,
śruba
montażowa, skrócona
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instrukcja,
karta
gwarancyjna
− Osłona na monitor:
kaptur zapobiegający
odbijaniu się światła
od
powierzchni
ekranu,
mocowanie
magnetyczne
− Certyfikat lub deklaracja
zgodności CB, CE dla
oferowanego sprzętu,
5 lat

Certyfikaty
Gwarancja

Monitor 1

Monitor ekranowy 21,5” - 22”

25 sztuk

Przekątna ekranu

21,5 - 22 cale

Rozdzielczość fizyczna

co najmniej 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia):

IPS
słuchawkowe,

Złącza:

D-Sub,

2x

HDMI
HDMI, analogowe wejście i

Złącza audio:

wyjście dźwięku (mini
jack 3,5 mm)

Czas reakcji:

5 ms

Proporcje ekranu:

16:9

Jasność:

250 cd/m2
1000:1

Kontrast:

(statyczny),

50000000:1
(dynamiczny)

Kąty widzenia:

178º/178º pion/poziom

Podświetlenie:

LED

Ilość wyświetlanych kolorów

16.7 mln

Częstotliwość
matrycy:
Akcesoria
Gwarancja
Monitor 2

odświeżania

60 Hz
kabel zasilania | kabel audio
| kabel VGA
minimum 24 miesiące

Monitor 50”

1 szt.

Rodzaj matrycy:

LED

Typ matrycy:

Matowa

Przekątna ekranu:

50 cali
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Format:

16:9

Rozmiar plamki [mm]:

0.571

Rozdzielczość:

1920 x 1080

Jasność:

500 cd/m2

Kontrast:

1 200:1

Czas reakcji:

6 ms

Złącza:

HDMI: 1
D-Sub: 1 x 15-pin D-Sub:
2

x

3,5 mm minijack
1 x RS-232 (COM)

Możliwość zawieszenia na ścianie

400 x 400

Akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania:
Podręcznik użytkownika:
Baterie w zestawie:
Skrócona instrukcja obsługi
minimum 24 miesiące

Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn D, E, Kwoty podane w kolumnie E muszą być iloczynem kwot podanych w kolumnie D i ilości
podanych w kolumnie C.
* - podana kwota musi być zgodna z kwotą podaną w pkt. 1 formularza oferty.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
.............................................................
............................................................
(pieczęć wykonawcy)
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UMOWA – wzór dotyczący Części 2
Zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie, pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zwanym w
dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez …………………………….……… Dyrektora Zespołu Szkół Fototechnicznych na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy
znak: ……………………………………….. z dnia ……………………………… r.
a
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
działającym na podstawie
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami” lub każdy
z nich indywidualnie „Stroną”.

1.

§ 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup (dostawa) oraz transport do siedziby Zamawiającego,
(dalej: „Urządzenia”) wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej: „Załącznik nr
1”), które zostało uprzednio określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, do miejsca wskazanego w siedzibie
Zamawiającego dalej jako „Przedmiot Umowy”.

2.

Wykonawca oświadcza, że producent oprogramowania udzielił mu prawa do sprzedaży
oprogramowania opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy na rzecz podmiotów trzecich.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za to, że dysponuje prawami z
licencji na rzecz Zamawiającego.

3.

Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem własności Urządzeń, opisanych w Załączniku nr 1 do
Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na
korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
W celu uniknięcia wątpliwości: szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy, w
szczególności techniczne i organizacyjne, określone są w Załączniku nr 1. Wykonawca
gwarantuje zachowanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie
ze wszystkimi parametrami określonymi w Załączniku nr 1.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy przekazać
Zamawiającemu zestawienie nazw i parametrów oferowanych Urządzeń, potwierdzające ich
zgodność z wymogami odnośnie wszystkich parametrów wskazanych w Załączniku nr 1 do
Umowy. W przypadku gdy zestawienie przekazane przez Wykonawcę nie będzie potwierdzać
spełniania wymogów określonych w Załączniku nr 1, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć
Umowę z winy Wykonawcy. Wypowiedzenie może nastąpić w sytuacji gdy Wykonawca pomimo
wezwania do naprawienia niezgodności lub braków nie wskazał Urządzeń spełniających wymogi

4.

5.
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6.

7.

określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w wezwaniu
termin usunięcia niezgodności lub braków nie dłuższy niż 3 dni.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie późniejszym
niż do dnia ………….. .2016 r., wykonać Przedmiot Umowy i przekazać Zamawiającemu
wszystkie Urządzenia zgodne z wymogami odnośnie wszystkich parametrów wskazanych w
Załączniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem własnych
środków technicznych, sprzętu oraz osób.
§ 2. Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie z ustalonym z
terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy.

Zamawiającym

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostawy do przekazania Zamawiającemu
wszelkich dokumentów gwarancyjnych, kart gwarancyjnych oraz innych dokumentów
wystawionych przez producentów Urządzeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu Urządzeń

do siedziby Zamawiającego.
4. Dokonanie Odbioru Technicznego zostanie potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Technicznego. W treści Protokołu Odbioru
Technicznego znajdą się informacje określające w szczególności: nazwę producenta, typ/model,
numer seryjny sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami, o których mowa powyżej, z wyprzedzeniem
umożliwiającym opracowanie i podjęcie koniecznych działań naprawczych.
6. W przypadku gdy podczas Odbioru Technicznego Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do
dostarczonych Urządzeń (w szczególności dotyczących niezgodności parametrów z wymogami
Umowy) Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni dokonać wymiany na
nowe, wolne od wad Urządzenia zgodne z wymogami Zamawiającego i spełniające wymogi
Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w Urządzeniach uważać się będzie sprzęt lub
oprogramowanie wadliwe za niedostarczone.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze
techniczne i osobowe umożliwiające prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że Urządzenia, dostarczone w ramach niniejszej Umowy, będą

odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną
dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę
z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną odpowiednio przetestowane przy
pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone w
§ 5. Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu wszelkich czynności związanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności, choć nie wyłącznie:
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5. wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie,
postanowieniach SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP,
6. wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, w należytej jakości i ilości,
7. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony środowiska,
8. usunięcie wszelkich wyrządzonych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy szkód i naprawa
lub zwrot kosztów związanych z nieuzasadnionym działaniem Wykonawcy na rzecz osób
trzecich oraz Zamawiającego,
9. udział w przewidzianych Umową odbiorach.
10. Wykonawca będzie wykonywać czynności warunkujące prawidłowe wykonanie Przedmiotu
Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także mając na
uwadze interesy Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania uzasadnionych wskazówek i sugestii
Zamawiającego związanych z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do:
1. odbioru Przedmiotu Umowy, o ile będzie zgodny z wymogami Umowy,
2. zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w § 5.
Umowy.
§ 5. Wynagrodzenie i płatności
1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości:
……………………………zł
brutto
(słownie:
………………………………………………………………..…………….zł.).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty, opłaty i wydatki
związane z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Niniejsze postanowienie nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń przewidzianych w Umowie i
odpowiednich przepisach prawa.
3. Zapłata Wynagrodzenia z tytułu zakupu (dostawy) Urządzeń, nastąpi na podstawie faktury
VAT, wystawianej przez Wykonawcę po zakończeniu bez usterkowego Odbioru
Technicznego, w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego
4. Faktura powinna być wystawiona na: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5 00-950
Warszawa, NIP: 525-22-48-481.
5. Odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13, 01-044
Warszawa.
6. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego, z poleceniem uznania kwotą Wynagrodzenia rachunku bankowego
Wykonawcy.
7. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
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§ 6. Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność względem Zamawiającego lub osób
trzecich, za wszelkie szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez pracowników
Wykonawcy lub osoby trzecie, którym powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy lub
określonych czynności, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Strony powiadomią się wzajemnie o okolicznościach powstania szkody, wysokości i sposobie jej
usunięcia. W przypadku powstania szkody, Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania
mające na celu usunięcie szkody oraz zapobieżenie powiększaniu rozmiarów powstałej szkody.
3. Szkody będą usuwane w sposób wskazany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 7. Postanowienia szczegółowe
1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoje i swoich pracowników oraz wszelkich
innych osób, którym powierzył wykonywanie Przedmiotu Umowy, bez względu na formę
prawną łączącą wyżej wymienione osoby z Wykonawcą.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu Umowy.
§ 8. Kary umowne i umowne prawo odstąpienia
1. Jeżeli
z
przyczyn,
za
które
wyłącznej
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie
zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej,
nastąpi opóźnienie w stosunku do terminów
wskazanych w § 1 i 2. Umowy, w tym w
odniesieniu
do
Odbioru
Technicznego,
Zamawiający będzie uprawniony do żądania
zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty
brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy
dzień opóźnienia, przy czym jeżeli opóźnienie
Wykonawcy przekroczy trzy (3) dni, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia z
zagrożeniem odstąpienia od Umowy. Zamawiający
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w
terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do
usunięcia naruszeń, jeżeli naruszenie nie zostanie w
tym terminie usunięte.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu
zastępczego albo w wymianie dostarczonego sprzętu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
obejmujący cały okres opóźnienia;
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej
sprzętu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia, obejmujący cały okres opóźnienia.
5. Umowne prawo odstąpienia, określone w ust. 1 powyżej, nie narusza uprawnień do skorzystania
przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia, a w szczególności uprawnień
określonych w art. 635 kodeksu cywilnego.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza Urządzenia niezgodne z brzmieniem niniejszej
Umowy, w tym Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w wykonaniu umownego prawa odstąpienia, Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości pięćdziesięciu % (50%)
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5. ust. 1 Umowy.
9. Kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone z każdego tytułu
odrębnie i mogą się kumulować.
10. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
11. W przypadku, gdy stwierdzone przez odbiorze danej dostawy wady lub usterki nie będą istotne,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
12. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu naliczonych kar
umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, bezpośrednio z Wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy przez Miasto Stołeczne Warszawa.
§9
Gwarancja i serwis.
4. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie Urządzeń, w okresie opisanymi na
warunkach określonych w Umowie.
5. Zasady przeprowadzania czynności gwarancyjnych opisane są w Warunkach Gwarancji i Serwisu
stanowiących załącznik nr 2 do Umowy.
6. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji sprzętu niezgodnie z instrukcjami
dostarczonymi Zamawiającemu.
4. Wykonawca najpóźniej wraz z protokołem Odbioru Technicznego danej dostawy przekaże
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji dla Urządzeń objętych protokołem
Odbioru Technicznego.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu Odbioru
Technicznego.
6. Wadliwe działanie sprzętu podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez Zamawiającego
telefonicznie, faksem lub mailem do działu serwisowego Wykonawcy. Jako koordynatora czynności
związanych z gwarancyjną obsługą serwisową Wykonawca wyznacza:
(pana/panią) …………………………………………, nr tel. …………………….., nr fax-u
……………………., e-mail ……………………………………………………..
7. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscach, w których Urządzenia znajdują
się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. W przypadku niemożności usunięcia usterki na
miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca.
8. Zgłoszenie awarii dostarczonego sprzętu dokonane faksem lub pocztą elektroniczną uważać się
będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać wstępny opis uszkodzenia.
Łączny czas reakcji i naprawy musi być zgodny z terminami określonymi w Załączniku nr 2. W
razie konieczności naprawy, z przyczyn technicznych powodujących
przekroczenie wskazanych powyżej terminów, Wykonawca nieodpłatnie udostępni urządzenie
zastępcze (na czas naprawy) o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany oraz zapewni
bezpłatną dostawę tego sprzętu. Jeżeli sprzęt zastępczy będzie wymagał do prawidłowego działania
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innych materiałów eksploatacyjnych niż sprzęt naprawiany, to Wykonawca zapewni dostawę
niezbędnych materiałów na czas naprawy urządzenia.
9. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna jego istotna
naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości naprawianego sprzętu)
Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia
awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad.
§ 10
Rękojmia za wady fizyczne i prawne.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw
autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania do
obrotu na terytorium RP.
2. Za wady fizyczne uznaje się także brak w sprzęcie i oprogramowaniu cech funkcjonalności
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy
Wykonawca, jako wyłączenie odpowiedzialny, zwolni Zamawiającego od roszczeń
skierowanych przeciwko niemu, zwalniając nadto Zamawiającego od wszelkich zobowiązań
jakie powstaną z tego tytułu, oraz zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie koszty poniesione
przez niego związane z roszczeniami osób trzecich.
§ 11.
Przedstawiciele Stron
1. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej Umowy,
w tym podpisania Protokołu jakościowo – ilościowego, są:
1)ze strony Zamawiającego: …………………….. tel.: ………………………….
2)ze strony Wykonawcy: ………………………… tel.: …………………………
2. Przedstawiciele Stron są upoważnieni i obowiązani do sprawowania koordynacji i nadzoru nad
wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z
wykonaniem Umowy.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele Stron
nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących zmianą terminów określonych w § 2.
Umowy.
4. Wszelkie uzgodnienia podjęte przez przedstawicieli Stron powinny być dokonane na piśmie pod
rygorem nieważności.
5. W razie, gdy przedstawiciele Stron nie będą w stanie ustalić wspólnego stanowiska w danej
kwestii dotyczącej realizacji Umowy, decyzję w tej sprawie podejmą Strony bezpośrednio.
6. Zmiana wyznaczonych powyżej przedstawicieli Stron wymaga pisemnego poinformowania
drugiej Strony i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
§ 12
Poufność.
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1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym
także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub
w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje
takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących
przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest
objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
2. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane
powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej
Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku
naruszenia postanowień Umowy.
§ 13
C e s j a.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bądź związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
§ 14
Publiczny charakter umowy
wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informacje publiczną w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.
U. z 2015 poz. 2058 z póź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym jego imię i nazwisko.
wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia
stanowią informacje publiczną rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji
publicznej
(t.j.Dz.
U.
z
2015poz.
2058
z póź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 15. Klauzula salwatoryjna
1. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, poszczególne postanowienia
Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz intencją Stron.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie
uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają
w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie
zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści
odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.
§ 16. Zmiana treści Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w
następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może dokonać odpowiednich modyfikacji
terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w § 1 i 2. Umowy,
b) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku
akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu
zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek
akcyzowy, cło,
c) Zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiającego i konieczna dla zrealizowania
Umowy a wynika z sytuacji, której nie można było uprzednio przewidzieć.
§ 17. Zawiadomienia
1. Korespondencja Stron w związku z niniejszą Umową będzie doręczana przedstawicielom Stron
w formie (a) doręczenia osobistego, (b) wysłania listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub (c) za pośrednictwem kuriera, do osób i na adresy podane poniżej:
Do Zamawiającego:
adres: ………………………………..
faks: (0-22) ………………………
e-mail: …………………………..
Do Wykonawcy:
adres: ……………………………….
tel.: ……………………………
faks: ……………………………
e-mail: ……………………………..
2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie o każdorazowej zmianie podanych w
ust. 1 powyżej danych kontaktowych. Zmiana danych kontaktowych nie będzie powodowała
konieczności zmiany Umowy.
§ 18. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W
kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej
Umowy, będą rozstrzygane w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej
wierze, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony. W przypadku nie osiągnięcia
przez Strony porozumienia w drodze negocjacji w terminie siedmiu (7) dni od dnia
poinformowania jednej Strony przez drugą Stronę o powstałym sporze, wszelkie spory związane
z niniejszą Umową lub wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część. Strony oświadczają, że przed
zawarciem Umowy zapoznały się z treścią załączników do Umowy.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden (1) dla Wykonawcy i jeden (1) dla Zamawiającego.
Załącznik:
1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy – Załącznik nr 1 do Umowy.
2.

Oferta Wykonawcy z dnia …………………….

3.

Załącznik nr 2 – Wymagane warunki gwarancji i serwisu.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik nr 2 do Umowy
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie Urządzeń
objętych Przedmiotem Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Termin gwarancji, o której mowa w pkt. 1 biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru
Technicznego dostaw objętych Umową bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni
bezpłatny serwis gwarancyjny dla Urządzeń.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 90-dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich
nośników instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2
powyżej.
4. W przypadku wykrycia wady nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczając licencji na korzystanie
z programu nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy
do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zabezpiecza
Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków
prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia
wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak również związanych z naruszeniem przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
6. Dostarczane urządzenia muszą posiadać poprawnie wypełnione dokumenty gwarancyjne
jednoznacznie identyfikujące dostarczone urządzenia. Dokumenty gwarancji zostaną przekazane
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przed podpisaniem Protokołu Odbioru Technicznego.
7.

Zgłoszenia awarii będą przyjmowane:
 całodobowo - pod nr faksu wskazanym w umowie.
 telefonicznie -na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej, w dni robocze w
godz. 8.00-16.00, tel. (…) ………………
 całodobowo - pod adresem e-mail ……………………….

8. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (w celu ustalenia podjęcia działań) nie dłuższy niż
w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.
9. Serwisowanie
sprzętu
możliwe
jest
w
godzinach
pracy
Zamawiającego
i bezpośrednich odbiorców tj. 8.00-16.00 w dni robocze, z wyłączeniem sobót. Wykonawca może
zlecić wykonanie naprawy osobom trzecim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
10. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu.
11. W przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas
uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany z siedziby Zamawiającego, a po naprawie
dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego urządzenia posiadające nośniki z
informacją zapisaną przez Zamawiającego np. twarde dyski, jeśli nie będzie wymagała tego
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naprawa, będą wymontowywane z urządzenia przed wyniesieniem sprzętu z siedziby
Zamawiającego.
W
przypadku
braku
możliwości
naprawy
sprzętu
z wymontowanym nośnikiem strony każdorazowo indywidualnie ustalą sposób naprawy.
13. Termin naprawy dostarczonych urządzeń nie może przekraczać 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia, w przeciwnym wypadku Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W szczególnych przypadkach (szczególnie gdy występuje konieczność
wysłania części producentowi) strony uzgodnią inny termin naprawy.
14. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie określonym
w pkt 13, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego,
o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wykonawca zapewni dostarczenie sprzętu
zastępczego najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przeznaczonym na naprawę zgodnie z pkt 13.
Akceptuję
……………………………
w imieniu Wykonawcy
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