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§I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
Adres Zamawiającego:  
ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda 

2. Strona internetowa: http://rolnik.edu.pl/  
3. Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00 
4. Email: p.jankowski@sensus.olsztyn.pl  

 
§II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 221.000 Euro oraz art. 39 i następne ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dostawy pn. Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w 
ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019. 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwana dalej 

„ustawą Pzp”, 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992), 
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016, poz. 1126), 
4) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. poz. 1993), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 
poz. 2479), 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477), 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.), 
9) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), 
10) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991), 

11) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 ze zm.), 
12) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), 
13) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze. zm.), 
14) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), 
15) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), 
16) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 570 z późn. zm.). 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Pzp. 
4. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne: 

1) „Zamawiający” – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. 

http://rolnik.edu.pl/
mailto:p.jankowski@sensus.olsztyn.pl
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2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 
3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4) „Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, którego przedmiot 

został opisany w SIWZ oraz załącznikach. 
6) ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na 

wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
7) „Obiekt Zamawiającego” – budynki Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda. 
 

§III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Temat: 
Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 
Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019. 
 
Działy: 

1) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 26 - Pracownia silników. 
2) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 28 - Pracownia przepisów ruchu drogowego i nauki jazdy. 
3) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii. 
4) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej. 
5) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6a - Pracownia architektury krajobrazu. 
6) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6b - Pracownia agrobiznesu. 
7) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6c - Pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 

Przedmiot główny: 
CPV: 30213000-5 
Nazewnictwo wg CPV: Komputery osobiste 
Przedmioty dodatkowe: 
CPV: 30213100-6 
Nazewnictwo wg CPV: Komputery przenośne 
CPV: 30236000-2 
Nazewnictwo wg CPV: Różny sprzęt komputerowy 
CPV: 32420000-3 
Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia sieciowe 
CPV: 48000000-8 
Nazewnictwo wg CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
CPV: 30231320-6 
Nazewnictwo wg CPV: Monitory dotykowe 
CPV: 38652120-7 
Nazewnictwo wg CPV: Projektory wideo 
CPV: 38653400-1 
Nazewnictwo wg CPV: Ekrany projekcyjne 
CPV: 48820000-2 
Nazewnictwo wg CPV: Serwery 
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CPV: 39160000-1 
Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt dydaktyczny 
CPV: 39162100-6 
Nazewnictwo wg CPV: Pomoce dydaktyczne 
CPV: 32322000-6 
Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia multimedialne 
CPV: 30200000-1  
Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia komputerowe 
CPV: 32342000-2  
Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia głośnikowe 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia wraz z montażem do poniższych sal Zamawiającego, tj.: 
2.1. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 26 - Pracownia silników, nazwa sprzętu, ilość: 

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 1 kpl.  
 
2.2. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 28 - Pracownia przepisów ruchu drogowego i nauki jazdy, nazwa 

sprzętu, ilość: 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 12 kpl. 
2. Access Point - 1 szt. 
3. Router - 1 szt. 
4. Kontroler programowy - 1 szt. 
5. Kabel instalacyjny skrętka - 1 szt. 
6. Zasilacz awaryjny - 1 szt. 
7. Szafa wisząca - 1 szt. 
8. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.) - 1 szt. 
9. Projektor multimedialny - pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego - 1 szt. 
10. Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką - do drukowania wyników z przeprowadzonych egzaminów 

teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze szkolenia uczniów na prawo jazdy kategorii B i T - 1 
szt. 

 
2.3. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii, nazwa sprzętu, ilość: 

1. Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor - 1 kpl. 
2. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym - 1 kpl. 
3. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 10 kpl. 
4. Access Point - 1 szt. 
5. Router - 1 szt. 
6. Kontroler programowy - 1 szt. 
7. Kabel instalacyjny skrętka - 1 szt. 
8. Zasilacz awaryjny - 1 szt. 
9. Szafa wisząca - 1 szt. 
10. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.) - 1 szt. 
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2.4. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej, nazwa sprzętu, 
ilość: 
1. Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania - 1 szt. 
2. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym - 1 kpl. 

 
2.5. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6a - Pracownia architektury krajobrazu, nazwa sprzętu, ilość: 

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 17 kpl. 
2. Access Point - 1 szt. 
3. Router – 1 szt. 
4. Kontroler programowy - 1 szt. 
5. Kabel instalacyjny skrętka - 1 szt. 
6. Zasilacz awaryjny - 1 szt. 
7. Szafa wisząca - 1 szt. 
8. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.) - 1 szt. 
9. Głośniki komputerowe - 1 szt. 
10. Cyfrowy aparat fotograficzny - 1 szt. 
11. Ploter do druku wielkoformatowego kolor - 1 szt. 
12. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) - 1 szt. 
13. Projektor multimedialny - 1 szt. 
14. Ekran projekcyjny - 1 szt. 
15. Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 10 stanowisk - 2 kpl. 
16. Program komputerowy służący do modelowania trójwymiarowego - 16 stanowisk + stanowisko nauczycielskie (roczna 

licencja) - 1 kpl. 
17. Program do kosztorysowania - 17 stanowisk - 17 szt. 

 
2.6. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6b - Pracownia agrobiznesu, nazwa sprzętu, ilość: 

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 13 kpl. 
2. Access Point - 1 szt. 
3. Router - 1 szt. 
4. Kontroler programowy - 1 szt. 
5. Kabel instalacyjny skrętka - 1 szt. 
6. Zasilacz awaryjny - 1 szt. 
7. Szafa wisząca - 1 szt. 
8. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.) - 1 szt. 
9. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) - 1 szt. 
10. Projektor multimedialny - 1 szt. 
11. Oprogramowanie – system finansowo-księgowy - 1 szt. 
12. Oprogramowanie – księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego - 1 szt. 
13. Oprogramowanie – system kadrowo-płacowy - 1 szt. 
14. Oprogramowanie – system sprzedaży - 5 szt. 
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15. Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 10 stanowisk - 2 kpl. 
 

2.7. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6c - Pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej, nazwa sprzętu, 
ilość: 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym - 1 kpl. 
2. Urządzenie wielofunkcyjne do druku - 1 szt. 
3. Projektor multimedialny - 1 szt. 
4. Ekran projekcyjny - 1 szt. 

W zakres dostawy wchodzi dodatkowo (dotyczy całości): 
2.8. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również 
dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej, zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, które wymaga 
serwisowania oraz wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji a nieujęte takie jak: (przewody, kołki montażowe, korytka 
kablowe) oraz koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, jego rozładunkiem i montażem (w tym 
zainwentaryzowaniem szaf rack) oraz uruchomieniem urządzeń w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach 
Zamawiającego w tym również pełną konfigurację serwerów i jednostek komputerowych wraz z instalacją niezbędnego 
oprogramowania do prawidłowej pracy stanowisk pracy wraz z utworzeniem kont użytkownikom oraz ich uprawnień. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis i ilości sprzętu IT tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń 
peryferyjnych i innych w tym minimalne parametry jakie musi spełniać oferowany asortyment) zawarty jest w załączniku nr 4 
do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 2 do wzoru projektu umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości 
wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu 
wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 
4.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z 
powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, 
które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w 
formularzu ofertowym stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 
4.2. Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie 
przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia 
poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 
użytkowych. 
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4.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że 
produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie 
same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż 
ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 
rozwiązań technicznych. 
4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i 
wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do 
SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu 
ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 
4.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry 
techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane Formularzu ofertowym 
przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o 
podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych 

komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows.  
2) Wymienione w SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny oraz okablowanie muszą być fabrycznie 

nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.  
3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego 

użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).  
4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na 

zasadach określonych we wzorze umowy.  
5) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub 

telefonicznie.  
6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.  
7) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu 

internetowego producenta. Dostęp ten nie może być ograniczony poprzez wymogi logowania, zakładania kont 
użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu 
urządzenia.   

8) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego 
sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu.  

9) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu 
Odbioru Jakościowego.   

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.  
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11) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, 
zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do 
wykonania montażu i instalacji.   

12) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w ofercie dla poszczególnych urządzeń.  
13) Zamawiający informuje, że nie posiada planów, schematów miejsc, w których mają być zainstalowane zestawy 

interaktywne. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób 
zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów.  

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanego asortymentu w SIWZ pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
wskazanych w SIWZ oraz będą zgodne pod względem:  
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),  
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),  
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz 
zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry 
techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w SIWZ.  

9. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak 
podania w ofercie nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń oraz oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby 
wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług 
zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

12. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu Powiatu 
Ostródzkiego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5,14-100 Ostróda.  

13. Zamawiający informuje, iż przedstawi potwierdzenie organu nadzorującego, że zamówienie jest realizowane dla placówki 
oświatowej - zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1) oraz 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 
z późn. zm.). 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji długości okresu gwarancji i typu gwarancji u Producenta jako 
element procedury odbioru. 
 

§IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

1. Termin realizacji dostawy ustala się w terminie: do 30 czerwca 2019 roku. 
2. Miejsce wykonania: Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. 

 



Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”

 

Strona 9 z 97 
 

§V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

2.1)     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:  

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 

                 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 2.2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 2.3)  zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

a) Doświadczenie zawodowe:  
dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w 
okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu 
składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie (zadań nie można łączyć celem spełnienia warunku) odpowiadające 
swoim rodzajem dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostaw 
stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć: 

• dostawę wraz z montażem sprzętu IT na kwotę 300 tys. zł. brutto (w jednym zadaniu). 
Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym 
mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 7 do 
SIWZ „Wykazu wykonanych dostaw”, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 7 należy 
dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że 
zostały prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 

b) Kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym 
mowa w §VII ust. 1 SIWZ. 
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z 
realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz 
ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2:  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
pkt 1) ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art. 22a ustawy Pzp, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 
przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 

 

§VI. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  
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a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),  

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),  
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia;  
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia 
temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

§VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty (załącznik nr 1 SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – nie 
dotyczy. 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do 
SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te mają 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. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. 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 - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie  zbada czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy 
Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze 
nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych do oferty przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1: 
1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

nie dotyczy. 

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 
nie dotyczy. 

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o 
składania ofert). 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa 
w §VII ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ – nie dotyczy. 

9. Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8 
SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w §VII ust. 16. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej. 
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15. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 7 składne jest przez każdego 
z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu. 

16. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 1 i ust. 7 składne 
jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod 
nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”). 

17. Dokumenty podmiotów zagranicznych:  

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, 
o których mowa w §VII ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, wskazanych w poprzednim punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

18. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, 
1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ- składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 

2) W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, każdy ze wspólników 
spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §VII ust. 
8 pkt 3) lit. a) SIWZ. 

19. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

20. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o których mowa w §VII 
ust. 8 pkt 1)-3), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 
r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuje, które dokumenty lub oświadczenia są w posiadaniu Zamawiającego 
lub wskazuje bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w które znajdują się te oświadczenia lub dokumenty. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17181936
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21. Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) 
lit. a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Znak Postępowania: ZSR.271.1A.2019 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 

2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - każda ze stron potwierdza 
fakt ich otrzymania) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), za wyjątkiem oferty, 
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na 
adres: Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być 
kierowane na adres: p.jankowski@sensus.olsztyn.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
(zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych 
i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady 
pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 

6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań 
do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków 
zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://rolnik.edu.pl/ 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://rolnik.edu.pl/ 

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.  

11. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
1) Piotr Jankowski - w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury prawa zamówień publicznych,  

email: p.jankowski@sensus.olsztyn.pl 
 

§IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie żąda złożenia wadium.  

mailto:p.jankowski@sensus.olsztyn.pl
http://rolnik.edu.pl/
http://rolnik.edu.pl/
mailto:p.jankowski@sensus.olsztyn.pl
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§X. Termin związania ofertą. 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
 

§XI. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie 

podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

3) Dokumenty i oświadczenia, etc., zgodnie z treścią §VII SIWZ. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci 
elektronicznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty 
muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty 
muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy 
wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. 
Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z 
wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki 
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być 
przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później 
tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 § 2 
KC. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była 
w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację a także 
umożliwiająca wpięcie do segregatora) oraz zawierała spis treści, przy czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.  

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i 
dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem 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 działania w celu 
zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone 
przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności warunku o 
których mowa w ust. 11. 

12. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w 
jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość 

gospodarczą, 
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 

14. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

15. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.  

16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. 
Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w 
Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 - nie otwierać przed 
terminem otwarcia ofert tj. 29.05.2019 r. godz. 915. 

2) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków. 
18. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert: 

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj 
tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 
dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, 
oznaczonych jak § XI ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej jak w § XI ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem „wycofanie”. 
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Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie. 

19. Oferty wspólne:  
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) 

pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnie(1 
wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:  

a) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie 
zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia,  

b) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne 
uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich 
łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację 
ekonomiczną i finansową,  

c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak 
również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu ,,nazwa i adres  

Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,   
d) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,   
e) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.  

Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik.   
f) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnik 

pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi 
sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  

2) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:  
a) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik 

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,  
b) Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może 

być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.  
3) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 

przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:  
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 

przedmiotu zamówienia,  
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 

trwania rękojmi.  
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona 

(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  
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§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda 
w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 29.05.2019 r. do godziny 900. 

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim 
oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 
miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w § I ust. 3 SIWZ.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).  
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 29.05.2019 r. o godz. 915. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a 

następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, 
gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 

8. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte. 
9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się 

o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 
12. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, 
błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości 
w jaki sposób winna być ona naprawiona. 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób: 

a)  w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych: 
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, 

który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego, 
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym; 
b)       w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część: 

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie, 
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny. 

c)     Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt. 2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe 
dokonanych poprawek. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności 
ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 12 pkt.3) wykonawca 
nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 

§XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w 
PLN.  

2. Zamawiający żąda by wartość podana na formularzu była podana cyfrą w tysiącach i groszach z należytą starannością na 
odpowiedzialność wykonawcy. 

3. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym. 
4. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym. 
5. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie w określonym przez zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. 

6. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Wszystkie wartości i ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku 

naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.  

9. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego 
jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy 
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.  

10. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.  
11. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do 

stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od 
towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne 
z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).  

12. Należy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien 
uwzględnić w podanej cenie ofertowe. 
 

§XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert. 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę.  

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego 
kryterium:  

 
l.p.  Opis kryteriów oceny  Waga  

1  Cena (C) 60% 

2 Okres gwarancji (G) 40% 
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) 60%  

zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

                          Co   
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1) Cp = --------- x 60 pkt  
           Cb  

 Cp- ilość punktów badanej ceny oferty  
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach  
Cb – cena oferty badanej  

2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z 
przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty 
służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 40%) - (G) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:  

1)        Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na wykonaną dostawę i sprzęt 
zamontowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż 
minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 36 miesiące wg poniższego wzoru:  

a) 36 miesięcy gwarancji - 0 punktów.* 
b) 48 miesięcy gwarancji - 20 punktów.* 
c) 60 miesięcy gwarancji - 40 punktów.* 

* Gwarancja typu on-site next business day przez cały okres okresu podanego przez Wykonawcę (naprawy odbywają się 
następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku urządzenia które posiada 
dysk twardy i zostanie on uszkodzony, zostaje dysk wymieniony na fabrycznie nowy, a uszkodzony dysk pozostanie u 
Zamawiającego. 
Typ gwarancji nie obejmuje myszek, klawiatur (nie dotyczy komputerów przenośnych), oprogramowania, sprzętu 
instalacyjnego związanego z uruchomieniem sieci w tym routerów, access point-ów, kontrolerów programowych, szaf 
wiszących i zasilaczy awaryjnych.  
 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do 
SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1) okresu gwarancji, 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36 miesiące. 

3) Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, a wskazany okres zostanie 
wprowadzony do umowy. 

4) Okres zaoferowanej gwarancji jest okresem rękojmi. 
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru: 
Po = Cp + G, gdzie: 
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę, 
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”, 
G - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”. 
1pkt = 1% 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans 
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie – to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych - (art. 91. ust. 4 pzp). 

8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr 
setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 
 

§XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz 
niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium 
wyboru.  
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2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 
pkt 1), 5)-7) ustawy (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej http://rolnik.edu.pl/ 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu 
związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, 
gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w §VIII ust. 1 – 4 SIWZ w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane 
w inny sposób.  

5. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty 
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 
2) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 
3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 złotych. 
4) Szczegółową wycenę poszczególnego sprzętu zgodnie z treścią złożonej oferty. 
 

§XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

Nie dotyczy.  

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór/projekt umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

§XVIII. Środki ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt. 5.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 

http://rolnik.edu.pl/
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treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.  
10. Odwołanie wnosi się:  

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt. 7) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób;  
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.  

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby 
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby 
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się 
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą (dotyczy postępowań z obowiązkową wpłatą wadium).  

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego.  

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli 
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  
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20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu 
otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, 
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.  

22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec 
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.  

23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.  
26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi 

żądaniami.  
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.  

§XIX. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
§XX. Umowa ramowa. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

§XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtórzonych. 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia powtórzonego. 

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej.  

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiającego.  

1. Strona internetowa jest stroną zamawiającego i ma następujący adres: http://rolnik.edu.pl/ 
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:  

p.jankowski@sensus.olsztyn.pl  
3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej pod 

adresem http://rolnik.edu.pl/ 

§XXIV. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja o zaliczkach.  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.  
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
4. Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: środki własne oraz dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

http://rolnik.edu.pl/
mailto:p.jankowski@sensus.olsztyn.pl
http://rolnik.edu.pl/
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§XXV. Aukcja elektroniczna.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.  

§XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 
ust.4 Pzp.  

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 
29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.  

§XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:  
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o 
których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

§XXIX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust.2a.  

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w dokumentacji wskazane w SIWZ, należy rozumieć jako określenie 
wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i 
jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych urządzeń równoważnych. 
 
§XXX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych 
do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 
 
§XXXI. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczna części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie 
do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 
większej niż maksymalna liczbie części. 

Nie dotyczy. 
 
§XXII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na 
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby 
wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione 
były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy.  
 
§XXXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, 
jest Dyrektor; Pan Andrzej Matusiak, adres poczty elektronicznej: sekretariat@rolnik.edu.pl Strona internetowa: http://rolnik.edu.pl/;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jest Pani Hanna Arciszewska, kontakt: adres email: 
iod@rolnik.edu.pl;  

mailto:sekretariat@rolnik.edu.pl
http://rolnik.edu.pl/
mailto:iod@rolnik.edu.pl
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZSR.271.1A.2019 z dn. 21.05.2019 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
§XXXIV. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), która określa szczegółowe zasady związane z wystawianiem 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas 
zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

3. Wykonawca korzystając z usług jednego z brokerów, powinien wypełnić sekcję Odbiorca zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – 
na adres email: sekretariat@rolnik.edu.pl. 

5. Jednocześnie, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 ww. ustawy informuję,  że Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania faktur w 
takiej formie (jednak będzie miał możliwość odbioru faktur elektronicznych ze strony Zamawiającego). 

6. Zamawiający i Wykonawca nie mogą wysyłać i odbierać innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za 
pośrednictwem platformy. 

7. Postępy we wdrażaniu platformy, aktualne materiały szkoleniowe i wskazówki interpretacyjne w zakresie stosowania ustawy o 
elektronicznym fakturowaniu, można śledzić na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl. 

 

  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@rolnik.edu.pl
https://efaktura.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 

 
DANE WYKONAWCY 
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 
1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .  K R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną 
z przedmiotowym postępowaniem: 

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w 
Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019, składam(y) niniejszą 
ofertę: 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ  

za cenę brutto:....................................................... (słownie: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………...………) w tym należny podatek VAT zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie  
w ramach projektu „Akademia agrobiznesu” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis i ilości: sprzętu IT tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych i innych w tym minimalne parametry 
jakie musi spełniać oferowany asortyment) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 2 do wzoru 
projektu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż 
w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 

   2.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i 
jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym 
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 

   2.2. Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej 
SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub 
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

   2.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez 
Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, 
czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 

   2.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w formularzu ofertowym 
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, podał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu, a w przypadku oprogramowania podał producenta, nazwę wersji 

FORMULARZ OFERTOWY 
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i parametry oprogramowania oraz okres licencji, jeżeli nie zapisano inaczej min. 36 miesięcy. 
   2.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego i wskazane w niniejszym Formularzu ofertowym przez Wykonawcę. 
   2.6. W formularzu ofertowym należy podać opis szczegółowy, Wykonawca proponuje asortyment o parametrach lub funkcjach technicznych minimalnych, lepszych BĄDŹ 

RÓWNOWAŻNYCH niż wymagane, MUSI JE WYSZCZEGÓLNIĆ W TYM TAKŻE MODELE PROCESORÓW W KOMPUTERACH ORAZ ZASTOSOWANE KARTY 
GRAFIKI. 

   2.7. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej, 
zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, które wymaga serwisowania oraz wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji a nieujęte takie jak: (przewody, kołki 
montażowe, korytka kablowe) oraz koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, jego rozładunkiem i montażem (w tym zainwentaryzowaniem szaf rack) oraz 
uruchomieniem urządzeń w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Zamawiającego w tym również pełną konfigurację serwerów i jednostek komputerowych wraz 
z instalacją niezbędnego oprogramowania do prawidłowej pracy stanowisk pracy wraz z utworzeniem kont użytkownikom oraz ich uprawnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza oferowanego asortymentu”. W przypadku braku nazwy producenta, modelu lub innych 
niewypełnionych pozycji „Formularza oferowanego asortymentu” i braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach oferta nie będzie podlegała 
uzupełnieniu i zostanie odrzucona. 

Nazwa przedmiotu 
(MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO) zgodnie z zał. 

nr 4 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” 
 
 

Konfiguracja Zamawiającego  
Przedmiot zamówienia - minimalne parametry techniczne 

(poniższe parametry techniczne są minimalnymi 
wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią 

wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń 
równoważnych)   

OPIS OFEROWANEGO ASORTYMENTU PRZEZ 
WYKONAWCĘ 

Należy wpisać nazwę producenta, modelu, opis i 
parametry oferowanego produktu  

a w przypadku oprogramowania:  
- producent, nazwa wersji, parametry oprogramowania i 

okres licencji 
Podanie powyższych danych nie dotyczy: 

- materiałów instalacyjnych 
- kabla instalacyjnego skrętka 
Wystarczy wpisać „Spełnia”. 

 
Konfiguracja Zamawiającego  

Przedmiot zamówienia - minimalne parametry techniczne 
(poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami 

zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie 
minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)  

 Wypełnia Wykonawca podaje producenta, model oraz dane  
techniczne oferowanego urządzenia 

 

Dział I            Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 26 - Pracownia silników, 
nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 
I. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 

pełnym oprogramowaniem biurowym 
 

Dział II            Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 28 - Pracownia przepisów 
ruchu drogowego i nauki jazdy, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

I. 
Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 

pełnym oprogramowaniem biurowym 
 

II. Access Point  
III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. 

możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 
rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. Oferuje 
zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym obsługuje 

VPN. 
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IV.  Kontroler programowy  
V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m 

szary 
 

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR  

VII.  Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi przeszklone  
VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe 

itp.) 
 

IX.  Projektor multimedialny - pomoc dydaktyczna do 
prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego 

 

X.  

Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką - do 
drukowania wyników z przeprowadzonych egzaminów 

teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji 
ze szkolenia uczniów na prawo jazdy kategorii B i T 

 

 

Dział III            Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia 
metrologii, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 
I. Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor  

II. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą 
optyczną i oprogramowaniem biurowym 

 

III.  Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 
pełnym oprogramowaniem biurowym 

 

IV.  Access Point  
V.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. 

możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 
rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. 

Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym 
obsługuje VPN. 

 

VI.  Kontroler programowy  

VII.  
Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m 

szary 
 

VIII.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR  

IX.  Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi przeszklone  

X.  
Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe 

itp.) 
 

 

Dział IV                 Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia 
obróbki ręcznej i mechanicznej, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

I.  Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania  

II.  Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą  
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optyczną i oprogramowaniem biurowym 

Dział V        Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6a - Pracownia architektury 
krajobrazu, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 
I. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 

pełnym oprogramowaniem biurowym 
 

II. Access Point  
III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. 

możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 
rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. 

Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym 
obsługuje VPN. 

 

IV.  Kontroler programowy  
V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m 

szary 
 

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR  

VII.  Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi przeszklone  
VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe 

itp.) 
 

IX.  Głośniki komputerowe  

X.  Cyfrowy aparat fotograficzny  

XI. Ploter do druku wielkoformatowego kolor  

XII. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero)  

XII. Projektor multimedialny  

XIV. Ekran projekcyjny  

XV. 
Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 

10 stanowisk 
 

XVI. 
Program komputerowy służący do modelowania 

trójwymiarowego - 16 stanowisk + stanowisko 
nauczycielskie (roczna licencja) 

 

XVII. Program do kosztorysowania - 17 stanowisk  

Dział VI        Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6b – Pracownia 
agrobiznesu, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 
I. 

Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 
pełnym oprogramowaniem biurowym 

 

II. Access Point  
III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. 

możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 
rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. 

Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym 
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obsługuje VPN. 

IV.  Kontroler programowy  
V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m 

szary 
 

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR  

VII.  Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi przeszklone  
VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe 

itp.) 
 

IX.  Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero)  

X.  Projektor multimedialny  

XI. Oprogramowanie – system finansowo-księgowy  

XII. 
Oprogramowanie – księga przychodów i rozchodów i 

system naliczania podatku zryczałtowanego 
 

XII. Oprogramowanie – system kadrowo-płacowy  

XIV. Oprogramowanie – system sprzedaży  

XV. 
Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 

10 stanowisk 
 

Dział VII        Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6c - Pracownia produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, nazwa sprzętu, ilość 

LP Nazwa przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 
I. 

Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i 
pełnym oprogramowaniem biurowym 

 

II. Urządzenie wielofunkcyjne do druku  
III.  Projektor multimedialny  

IV.  Ekran projekcyjny  

Szczegółowa wycena cenowa: 

Poz. z 
tabeli 1.  Przedmiot dostawy ilość  j.m.  cena jedn. netto  wartość netto (3x5)  

1  2  3  4  5  6  

I. 

Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

1  kpl.       

I. 

Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

12 kpl.     

II. Access Point 1  szt.      
III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia 

m.in. możliwość wykrywania urządzeń i 
1 szt.        
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zarządzania innymi rozwiązaniami za pomocą 
centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie 
bezpieczeństwem, w tym obsługuje VPN. 
 

IV.  Kontroler programowy 1  szt.     
V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 

305m szary 
 

1  szt.       

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR 
 

1  szt.       

VII.  
Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi 
przeszklone 
 

1  szt.        

VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, 
gniazda sieciowe itp.) 
 

1  szt.        

IX.  
Projektor multimedialny - pomoc dydaktyczna do 
prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego 
 

1  szt.        

X.  

Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i 
kopiarką - do drukowania wyników z 
przeprowadzonych egzaminów teoretycznych 
(wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze 
szkolenia uczniów na prawo jazdy kategorii B i T 
 

1  szt.        

I. 
Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, 
projektor 
 

1  kpl.      

II. 
Komputer przenośny z systemem operacyjnym, 
myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 
 

1  kpl.        

III.  Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

10  kpl.       

IV.  
Access Point 
 

1  szt.        

V.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia 
m.in. możliwość wykrywania urządzeń i 
zarządzania innymi rozwiązaniami za pomocą 
centralnego interfejsu. Oferuje zdalne 
zarządzanie bezpieczeństwem, w tym obsługuje 
VPN. 
 

1  szt.      

VI.  Kontroler programowy 1  szt.  
    

VII.  
Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 
305m szary 
 

1  szt.  

    
VIII.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR 

 
1  szt.  
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IX.  
Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi 
przeszklone 
 

1  szt.  

    

X.  
Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, 
gniazda sieciowe itp.) 
 

1  szt.    

    

I.  Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania 
 

1  szt.  
    

II.  
Komputer przenośny z systemem operacyjnym, 
myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 
 

1  kpl.  

    

I. 

Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

17  kpl.  

    

II. Access Point 1 szt. 
    

III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia 
m.in. możliwość wykrywania urządzeń i 
zarządzania innymi rozwiązaniami za pomocą 
centralnego interfejsu. Oferuje zdalne 
zarządzanie bezpieczeństwem, w tym obsługuje 
VPN. 
 

1 szt. 

  

IV.  Kontroler programowy 1 szt. 
  

V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 
305m szary 
 

1 szt. 

  

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR 
 

1 szt. 
  

VII.  
Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi 
przeszklone 
 

1 szt. 

  
VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, 

gniazda sieciowe itp.) 
 

1 szt. 

  

IX.  Głośniki komputerowe 1 szt. 
  

X.  Cyfrowy aparat fotograficzny 1 szt. 
  

XI. Ploter do druku wielkoformatowego kolor 
 

1 szt. 
  

XII. 
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, 
ksero) 
 

1 szt. 

  

XII. Projektor multimedialny 1 szt. 
  

XIV. Ekran projekcyjny 1 szt. 
  

XV. 
Program do obróbki graficznej - wersja 
edukacyjna PL na 10 stanowisk 2 kpl. 
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XVI. 

Program komputerowy służący do modelowania 
trójwymiarowego - 16 stanowisk + stanowisko 
nauczycielskie (roczna licencja) 
 

17 szt. 

  

XVII. Program do kosztorysowania - 17 stanowisk 
 

17 szt. 
  

I. 

Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

13 kpl. 

  

II. Access Point 1 szt. 
  

III.  Router – mający wbudowany kontroler udostępnia 
m.in. możliwość wykrywania urządzeń i 
zarządzania innymi rozwiązaniami za pomocą 
centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie 
bezpieczeństwem, w tym obsługuje VPN 
 

1 szt. 

  

IV.  

Kontroler programowy, wyposażony w port 
Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s oraz 
standard PoE, wbudowany czytnik kart pamięci i 
złącze microUSB, które może służyć do zasilania 
urządzenia 
 

1 szt. 

  
V.  Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 

305m szary 
 

1 szt. 

  

VI.  Zasilacz awaryjny -UPS 700VA, 230V, AVR 
 

1 szt. 
  

VII.  
Szafa wisząca 19'', 9U/240 mm - grafit, drzwi 
przeszklone 
 

1 szt. 

  
VIII.  Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, 

gniazda sieciowe itp.) 
 

1 szt. 

  

IX.  
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, 
ksero) 
 

1 szt. 

  

X.  Projektor multimedialny 1 szt. 
  

XI. Oprogramowanie – system finansowo-księgowy 
 

1 szt. 
  

XII. 

Oprogramowanie – księga przychodów i 
rozchodów i system naliczania podatku 
zryczałtowanego 
 

1 szt. 

  

XII. Oprogramowanie – system kadrowo-płacowy 
 

1 szt. 
  

XIV. Oprogramowanie – system sprzedaży 5 szt. 
  



Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”

 

Strona 34 z 97 
 

XV. 
Program do obróbki graficznej - wersja 
edukacyjna PL na 10 stanowisk 
 

2 kpl. 

  

I. 

Komputer do prac graficznych z systemem 
operacyjnym i pełnym oprogramowaniem 
biurowym 
 

1 kpl. 

  

II. Urządzenie wielofunkcyjne do druku 1 szt. 
  

III.  Projektor multimedialny 1 szt. 
  

IV.  Ekran projekcyjny 1 szt. 
  

 

   

SUMA netto:   
  

Kwota VAT:   
  

SUMA brutto:   
  

RAZEM cena brutto całości zamówienia: 
  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I KRYTERIUM OCENY OFERT !! 

 
2. Oferowany okres gwarancji .................... miesięcy* (podać ilość miesięcy 36, 48 lub 60 zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 

SIWZ). 
* Gwarancja typu on-site next business day przez cały okres okresu podanego przez Wykonawcę (naprawy odbywają 
się następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku urządzenia które 
posiada dysk twardy i zostanie on uszkodzony, zostaje dysk wymieniony na fabrycznie nowy, a uszkodzony dysk 
pozostanie u Zamawiającego. 
Typ gwarancji nie obejmuje myszek, klawiatur (nie dotyczy komputerów przenośnych), oprogramowania, sprzętu 
instalacyjnego związanego z uruchomieniem sieci w tym routerów, access point-ów, kontrolerów programowych, 
szaf wiszących i zasilaczy awaryjnych.  

II KRYTERIUM OCENY OFERT !! 

3. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia, 
2) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część 
SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego, 

5) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
6) dostawę objętą zamówieniem zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ, 
7) akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, 

na zasadach opisanych we wzorze umowy, 
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8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.* 

9) UWAGA! Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do celów edukacyjnych. 
 

4. Oświadczamy, że złożona oferta: 
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług; 

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony) 
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

1   
2   
3   
4   
5   

 
5. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

 
 
 

Lp. 

 
Nazwa i adres 
podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome) 

 
Część zamówienia, której 

wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom 

% wartość 
części zamówienia, której wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcom 
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie 

musi jej wypełniać) 
1    
2    
3    
4    
5    

 
6. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:  

           mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych) 
  małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników 
 którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)  

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)  
dużym przedsiębiorstwem  

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 
dokumentach:.................................................................................  

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 
dokumentach:.................................................................................  

                                                           

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. 
…………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może 
samodzielnie pobrać). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem 
internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce: 

         https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, 
        https://prod.ceidg.gov.pl 

UWAGA !!!!  
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Poniżej 
wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający może uzyskać 
odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Pzp, w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz/lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się 
odpowiednie oświadczenia lub dokumenty: 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. . 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.3 

 

11. Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
......................................................................................    ........................................ 

       (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

                                                           

2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t%3Alb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 
Ostróda, jest Dyrektor; Pan Andrzej Matusiak, adres poczty elektronicznej: sekretariat@rolnik.edu.pl Strona internetowa: 
http://rolnik.edu.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jest Pani Hanna Arciszewska, kontakt: adres 
email: iod@rolnik.edu.pl; 4 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych5; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO6;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                           

4 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.; 

5 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

6 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:sekretariat@rolnik.edu.pl
http://rolnik.edu.pl/
mailto:iod@rolnik.edu.pl
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Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
Dostawę sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: 
ZSR.271.1A.2019 
działając w imieniu Wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać nazwę i adres Wykonawcy)  
  
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  
  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)  
 
  
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONACÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE: 
Oświadczam że reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
następującym zakresie: 
- wykonawca ........................................................- warunek określony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.a) SIWZ 
- wykonawca ........................................................- warunek określony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.b) SIWZ 
  
 
3. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:   
 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 
2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).   
  
......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)  

   
  

4. 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.  

 
 
......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika  
 
* niepotrzebne skreślić 

   OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
  Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 
agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 

działając w imieniu Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać nazwę i adres Wykonawcy)  

1.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:   
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  .  
  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych                                                 (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika  

 

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  pkt 1)ustawy 
Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………............................................  

  

  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika  
  

2.   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 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.  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika  

 
 * niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
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3.   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:  

  

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/ją wykluczeniu z 
postępowania  o udzielenie zamówienia. 

  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub 
pełnomocnika   

 

4. 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. 

  

  

......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych           (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika    
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Załącznik nr 1 do umowy nr ZSR.271.1A.2019 z dn. …… 
 

Temat:  

Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 
Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 
 
1. Wykonawca musi zapewnić prawidłową realizacją zamówienia, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ w 
tym  
w formularzu ofertowym, wzorze umowy oraz w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 
2. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

Dział I 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 26 - Pracownia silników, nazwa 

sprzętu, ilość 
 

Nazwa sprzętu Ilość 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 
 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 2200 

punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Złącza: 

o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 

1 kpl. 

   
 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 1 szt. 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania 

kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
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b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni 

i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
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j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując 

na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
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DZIAŁ II 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 28 - Pracownia przepisów ruchu 

drogowego i nauki jazdy, nazwa sprzętu, ilość 
Nazwa sprzętu Ilość 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 
 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 2200 

punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Złącza: 

o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 

12 
kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania 

kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
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f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 
tablet PC z mechanizmem OCR 

g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni 

i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
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k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 
a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 
PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 

11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując 

na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
 
2. Access Point - 802.11 a/b/g/n/ac, 1xGbE, Passive PoE. 

• Typ urządzenia punkt dostępowy 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE 
• Moc wbudowanej anteny 3 dBi 
• Szyfrowanie: 

o TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 
o AES - standard szyfrowania danych 
o WEP - Wired Equivalent Privacy 
o WPA - Enterprise  
o WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 
o WPA2 - Wi-Fi Protected Access II. 

 

1 szt. 

3. Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 
rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym 
obsługuje VPN. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 

1 szt. 
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• Typ urządzenia Security Gateway 
• Porty: 

o 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
o 1x RJ-45 Console port 
o 2x 10/100/1000 RJ45/SFP 

• Tryb pracy Router. 
 
4. Kontroler programowy - wyposażony w port Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s oraz standard PoE, 

wbudowany czytnik kart pamięci i złącze microUSB, które może służyć do zasilania urządzenia. 
• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
• Tryb pracy: 

o AP controller 
o Przełącznik 

• Obsługiwane protokoły i standardy: 
o IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
o Filtrowanie MAC 

• MicroSD port 
• MicroUSB port 
• Karta microSD. 

 

1 szt. 

5. Kabel instalacyjny skrętka - kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m szary. 
 1 szt. 

6. Zasilacz awaryjny - UPS 700VA, 230V, AVR.  1 szt. 
7. Szafa wisząca  - 19'', 9U/240 mm RACK - grafit, drzwi przeszklone. 1 szt. 

8. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.).1 
Wykonanie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej opartej na sufitowych punktach dostępowych (AP). Punkty 
dostępowe powinny być zamontowane na suficie w dogodnych miejscach tak, aby pokryć zasięgiem całą 
powierzchnię Sali.  

Sieć powinna zostać zbudowana na podstawie zaawansowanego routera, kontrolera AP, zasilacza UPS, całość 
zamknięta w szafie wiszącej RACK – sprzęt ujęty w innych pozycjach.  

Połączenie pomiędzy routerem a punktami dostępowymi ma zapewniać skrętka minimum kat. 6 ułożona w 
sztywnych kanałach kablowych typu DLP.  

1 szt. 

9. Projektor multimedialny - pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego. 
• Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
• Ogniskowa obiektywu 15,57-18,67 mm 
• Przesłona 1,94-2,06 
• Zoom Optyczny 
• Cyfrowa korekcja 
• Lampa jako źródło światła 
• Żywotność lamp 10000 godz. 
• Jasność 4000 ANSI lumen 
• Wielkość obrazu 30-300 cali 
• Wbudowane głośniki 
• Złącza – wejścia: 

o 1 x D-sub 15-pin  

1 szt. 

                                                           

1 Wszystkie cztery punkty dystrybucyjne należy skomunikować z serwerownią i połączyć światłowodem w rurce osłonowej z oznaczeniem „UWAGA 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Punkty dystrybucyjne zlokalizowane są w trzech odrębnych budynkach a całkowita długość przewodów 
światłowodowych to 380m. Należy uwzględnić wszystkie koszty materiałów oraz koszty związane z instalacją kanałów kablowych i 
przeprowadzeniem przewodów pomiędzy urządzeniami. Ze względu na charakterystyczny kształt budynku i rozmieszczenie pomieszczeń należy 
uwzględnić również odwierty przez ściany budynku. 
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o 1 x RS-232 
o 1 x HDMI/MHL 
o 1 x HDMI 
o 1 x wejście audio  
o 1 x Mini DIN 4-pin  

• Złącza (wyjścia)  
o 1 x D-sub 15-pin 
o 1 x USB Typ A 
o 1 x mini-USB 
o 1 x Wyjście Audio 

• W zestawie pilot, dedykowany sufitowy uchwyt regulowany, przewód zasilający 10 metrów, przewód HDMI 10 
metrów 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona wymieniona 
na fabrycznie nową.  

 
10. Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką - do drukowania wyników z przeprowadzonych 

egzaminów teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze szkolenia uczniów na prawo 
jazdy kategorii B i T. 

• Funkcje urządzenia: 
o Drukarka 
o Kopiarka 
o Skaner 

• Laserowa technologia druku 
• Szybkość druku w mono i kolorze 31 str./min. 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatyczny podajnik dokumentów ADF 
• Karta sieciowa GBLAN 10/100/1000 
• Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n 
• Pojemność podajników papieru 250 szt. 
• Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. 
• Obsługiwany rozmiar papieru A4 
• Dupleks automatyczny (dwustronne drukowanie) 
• Rozdzielczość wydruku mono 600x600 dpi 
• Rozdzielczość wydruku kolor 2400x600 dpi 
• Prędkość procesora 800 MHz 
• Zainstalowana pamięć 1 GB 
• Wydajność tonerów do 9000 stron 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10  
o MAC OS X 10.8 
o Linux 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

1 szt. 

 
Dział III 

Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii, nazwa 
sprzętu, ilość 

Nazwa sprzętu Ilość 
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1. Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor 
a) Tablica interaktywna: 

• Przekątna ekranu 65 cali panoramiczny 
• 20-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania 
• Żywotność panelu do 30 000 godzin 
• 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe 
• Touch OSD 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 4096 x 2160 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 6 ms 
• Jasność 300 cd/m2 
• Kontrast 4000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Certyfikaty  
• CE 
• RoHS 
• ISO 9001 
• ISO 14001 
• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Wbudowane głośniki 2x10 Wat 
• Złącza wejściowe: 
• 2 x HDMI 
• VGA 
• 1 x wejście audio 
• 1 x Wyjście Audio 
• 3 x USB 2.0 
• 1 x USB 3.0 
• 1 x RS232 (wejście/wyjście) 
• 1 x RJ-45 LAN 
• Karta sieciowa LAN  
• Karta sieciowa bezprzewodowa 
• Montaż na ścianie (VESA) 
• Wbudowany system Android 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia monitora zostanie on 
wymieniony i zainstalowany na fabrycznie nowy.  
 

b) Projektor 
• Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
• Ogniskowa obiektywu 15,57-18,67 mm 
• Przesłona 1,94-2,06 
• Zoom Optyczny 
• Cyfrowa korekcja 
• Lampa jako źródło światła 
• Żywotność lamp 10000 godz. 
• Jasność 4000 ANSI lumen 
• Wielkość obrazu 30-300 cali 
• Wbudowane głośniki 
• Złącza – wejścia: 

o 1 x D-sub 15-pin  

1 kpl.  
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o 1 x RS-232 
o 1 x HDMI/MHL 
o 1 x HDMI 
o 1 x wejście audio  
o 1 x Mini DIN 4-pin  

• Złącza (wyjścia)  
o 1 x D-sub 15-pin 
o 1 x USB Typ A 
o 1 x mini-USB 
o 1 x Wyjście Audio 

• W zestawie pilot, dedykowany sufitowy uchwyt regulowany, przewód zasilający 10 metrów, przewód HDMI 10 
metrów 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona wymieniona 
na fabrycznie nową.  

 
2. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer przenośny 
• Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy o częstotliwości 1,60 - 3,90 GHz i 6 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 8100 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

• Dysk SSD M.2 o pojemności 128 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Zainstalowana pamięć 8 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Przekątna ekranu LCD 15,6 cali IPS FHD LED AntiGlare (matowa) o rozdzielczości 1920 x 1080 
• Karta graficzna zintegrowana z pamięcią przydzielaną dynamicznie 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu GDDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 

1920 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Podświetlana klawiatura 
• Złącza: 

o 2x USB 3.1 Gen 1 
o 1x USB 3.1 Typu C  
o 1x USB 2.0  
o 1 x HDMI 
o 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
o 1x RJ-45 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet 
o 1x Noble lock  
o 1x DC-In wejście zasilania 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik kart pamięci SecureDigital Card 
• Czytnik linii papilarnych 
• Wbudowane głośniki i mikrofon 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie torba i mysz bezprzewodowa Bluetooth z trzema przyciskami i pokrętłem 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego.  
 

1b. System operacyjny 

1 kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania 

kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni 

i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
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ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
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b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 
kompresji danych,  

c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 
nadawców, 

d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując 

na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.  
3. 3. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 2200 

punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Złącza: 

o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 

10 
k
p
l. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania 

kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
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b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni 

i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
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ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 
2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując 

na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
 
4. Access Point - 802.11 a/b/g/n/ac, 1xGbE, Passive PoE. 

• Typ urządzenia punkt dostępowy 
1 szt. 
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• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE 
• Moc wbudowanej anteny 3 dBi 
• Szyfrowanie: 

o TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 
o AES - standard szyfrowania danych 
o WEP - Wired Equivalent Privacy 
o WPA - Enterprise  
o WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 
o WPA2 - Wi-Fi Protected Access II. 

 
5. Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania innymi 

rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w tym 
obsługuje VPN. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Typ urządzenia Security Gateway 
• Porty: 

o 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
o 1x RJ-45 Console port 
o 2x 10/100/1000 RJ45/SFP 

• Tryb pracy Router. 
 

1 szt. 

6. Kontroler programowy - wyposażony w port Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s oraz standard PoE, 
wbudowany czytnik kart pamięci i złącze microUSB, które może służyć do zasilania urządzenia. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
• Tryb pracy: 

o AP controller 
o Przełącznik 

• Obsługiwane protokoły i standardy: 
o IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
o Filtrowanie MAC 

• MicroSD port 
• MicroUSB port 
• Karta microSD.  

1 szt. 

7. Kabel instalacyjny skrętka - kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m szary.  1 szt. 
8. Zasilacz awaryjny - UPS 700VA, 230V, AVR. 
 

1 szt. 

9. Szafa wisząca  - 19'', 9U/240 mm RACK - grafit, drzwi przeszklone. 
 

1 szt. 

10. Materiały Instalacyjne - (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.). 1 
Wykonanie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej opartej na sufitowych punktach dostępowych (AP). Punkty 
dostępowe powinny być zamontowane na suficie w dogodnych miejscach tak, aby pokryć zasięgiem całą 
powierzchnię Sali.  

Sieć powinna zostać zbudowana na podstawie zaawansowanego routera, kontrolera AP, zasilacza UPS, całość 
zamknięta w szafie wiszącej RACK – sprzęt ujęty w innych pozycjach.  

Połączenie pomiędzy routerem a punktami dostępowymi ma zapewniać skrętka minimum kat. 6 ułożona w 
sztywnych kanałach kablowych typu DLP. 

1 szt. 

 
                                                           

1 Wszystkie cztery punkty dystrybucyjne należy skomunikować z serwerownią i połączyć światłowodem w rurce osłonowej z oznaczeniem „UWAGA 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Punkty dystrybucyjne zlokalizowane są w trzech odrębnych budynkach a całkowita długość przewodów 
światłowodowych to 380m. Należy uwzględnić wszystkie koszty materiałów oraz koszty związane z instalacją kanałów kablowych i 
przeprowadzeniem przewodów pomiędzy urządzeniami. Ze względu na charakterystyczny kształt budynku i rozmieszczenie pomieszczeń należy 
uwzględnić również odwierty przez ściany budynku.  
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Dział IV 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia obróbki ręcznej i 

mechanicznej, nazwa sprzętu, ilość. 
Nazwa sprzętu Ilość 
1. Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania. 
• Funkcje urządzenia: 

o Drukarka 
o Kopiarka 
o Skaner 

• Laserowa technologia druku 
• Szybkość druku 50 str./min. 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Karta sieciowa GBLAN 10/100/1000 
• Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n 
• Obsługiwany rozmiar papieru A4 
• Pojemność podajników papieru 520 szt. 
• Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. 
• Dupleks automatyczny (dwustronne drukowanie) 
• Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi 
• Skanowanie dwustronne 
• Rozdzielczość skanu 1200x1200 dpi 
• Automatyczny podajnik dokumentów ADF 
• Prędkość procesora 800MHz 
• Zainstalowana pamięć 1 GB 
• Wydajność tonerów do 20,000 stron 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10  
o MAC OS X 10.8 
o Linux 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po zgłoszeniu 
usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).  

1 szt. 

2. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer przenośny 
• Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy o częstotliwości 1,60 - 3,90 GHz i 6 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 8100 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

• Dysk SSD M.2 o pojemności 128 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Zainstalowana pamięć 8 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Przekątna ekranu LCD 15,6 cali IPS FHD LED AntiGlare (matowa) o rozdzielczości 1920 x 1080 
• Karta graficzna zintegrowana z pamięcią przydzielaną dynamicznie 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu GDDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 1920 

punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Podświetlana klawiatura 
• Złącza: 

o 2x USB 3.1 Gen 1 
o 1x USB 3.1 Typu C  
o 1x USB 2.0  
o 1 x HDMI 
o 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
o 1x RJ-45 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet 
o 1x Noble lock  

1 kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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o 1x DC-In wejście zasilania 
• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik kart pamięci SecureDigital Card 
• Czytnik linii papilarnych 
• Wbudowane głośniki i mikrofon 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie torba i mysz bezprzewodowa Bluetooth z trzema przyciskami i pokrętłem 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony na 
fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego.  
 

1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania 

kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który 

spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
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e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i 

poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie 
podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z 
wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki 

tekstowe, pliki XML, webservice) 
e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające 

analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 

bazujących na danych z tabeli przestawnych 
g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a 

na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
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l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 
PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 

11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji 

danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując 

na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania 

w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci Web 

oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

 
Dział V 

Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6a - Pracownia architektury 
krajobrazu, nazwa sprzętu, ilość. 

Nazwa produktu Opis Ilość 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 

17 kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 
2200 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  

• Złącza: 
o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i 

przywracania kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy 

i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 

pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i 
autokorekty. 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
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n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
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d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.  
2. Access Point - 802.11 a/b/g/n/ac, 1xGbE, Passive PoE. 

• Typ urządzenia punkt dostępowy 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE 
• Moc wbudowanej anteny 3 dBi 
• Szyfrowanie: 

o TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 
o AES - standard szyfrowania danych 
o WEP - Wired Equivalent Privacy 
o WPA - Enterprise  
o WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 
o WPA2 - Wi-Fi Protected Access II.  

1 szt. 

3. Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania 
innymi rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w 
tym obsługuje VPN.  

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Typ urządzenia Security Gateway 
• Porty: 

o 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
o 1x RJ-45 Console port 
o 2x 10/100/1000 RJ45/SFP 

• Tryb pracy Router.  

1 szt. 

4. Kontroler programowy - wyposażony w port Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s oraz standard PoE, 
wbudowany czytnik kart pamięci i złącze microUSB, które może służyć do zasilania urządzenia. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
• Tryb pracy: 

o AP controller 
o Przełącznik 

• Obsługiwane protokoły i standardy: 
o IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
o Filtrowanie MAC 

• MicroSD port 
• MicroUSB port 
• Karta microSD. 

  

1 szt. 

5. Kabel instalacyjny skrętka - kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m szary.  1 szt. 
6. Zasilacz awaryjny - UPS 700VA, 230V, AVR.  1 szt. 
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7. Szafa wisząca - 19'', 9U/240 mm RACK - grafit, drzwi przeszklone.  1 szt. 
8. Materiały instalacyjne - (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.).1 

Wykonanie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej opartej na sufitowych punktach dostępowych (AP). Punkty 
dostępowe powinny być zamontowane na suficie w dogodnych miejscach tak, aby pokryć zasięgiem całą 
powierzchnię Sali.  

Sieć powinna zostać zbudowana na podstawie zaawansowanego routera, kontrolera AP, zasilacza UPS, całość 
zamknięta w szafie wiszącej RACK – sprzęt ujęty w innych pozycjach.  

Połączenie pomiędzy routerem a punktami dostępowymi ma zapewniać skrętka minimum kat. 6 ułożona w sztywnych 
kanałach kablowych typu DLP.  

1 szt. 

9. Głośniki komputerowe. 
• Głośniki satelitarne o mocy RMS 8 Wat 
• Głośnik niskotonowy o mocy RMS 24 Wat 
• Częstotliwość głośnika niskotonowego 55-20000 Hz 
• Impedancja: 

o 4 Ohm 
o 8 Ohm 

• Wejścia / wyjścia: 
o RCA Line-in 
o 2 x wyjście słuchawkowe 

 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona 
wymieniona na fabrycznie nową.   

1 szt. 

10. Cyfrowy aparat fotograficzny. 
• Matryca DX, typu CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm 
• Całkowita liczba pikseli 24,72 mln 
• Rozdzielczość 24,2 mln pikseli 
• Wielkość obrazu w pikselach 6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000 
• Rozdzielczość wideo 1080p, 60/50/25/24 kl/s 720p, 60,50 kl/s 
• Procesor obrazu Expeed 4 
• Czas ekspozycji 1/4000 - 30s, BULB 
• Czułość ISO Auto, 100-25600 
• Format zapisywanych plików: 
o NEF (RAW): 12-bitowy z kompresją 
o JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG 
o NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG 
• Zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu 
• Zapis danych SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I) 
• System plików DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge 
• Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka 
• Ekran 3 cale, rozdzielczość 921 tys. punktów kąty widzenia 170 stopni, 100% pokrycia kadru 
• Lampa błyskowa wbudowana 
• W zestawie: 
o Obiektyw AF-P DX 18-55MM f/3.5-5.6 G VR 
o Obiektyw 70-300MM F/4-5.6 MACRO 1:2 
o Karta pamięci SD 32GB MICRO SDHC UHS-I  
o Torba sygnowana logotypem producenta aparatu 
o Dedykowany statyw  
o Pilot 
o Filtr UV 55MM 
o Filtr UV 62MM 
o Zestaw czyszczący  

1 szt. 

                                                           

1 Wszystkie cztery punkty dystrybucyjne należy skomunikować z serwerownią i połączyć światłowodem w rurce osłonowej z oznaczeniem „UWAGA 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Punkty dystrybucyjne zlokalizowane są w trzech odrębnych budynkach a całkowita długość przewodów 
światłowodowych to 380m. Należy uwzględnić wszystkie koszty materiałów oraz koszty związane z instalacją kanałów kablowych i 
przeprowadzeniem przewodów pomiędzy urządzeniami. Ze względu na charakterystyczny kształt budynku i rozmieszczenie pomieszczeń należy 
uwzględnić również odwierty przez ściany budynku. 
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• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia 
roboczego po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).  

11. Ploter do druku wielkoformatowego kolor. 
• Format 610mm (A1+) 
• Interfejsy komunikacyjne: 

o USB 
o LAN 
o WiFi 

• Pamięć RAM 1 GB 
• Technologia druku termiczna 
• Rozdzielczość druku 2400x1200 dpi 
• 376 dysz na głowicę 
• Minimalna szerokość linii 0,07 mm 
• Precyzja linii +/- 0,1% 
• Marginesy 5 x 17 x 5 x 5 mm 
• Podajnik rolkowy 
• Gramatura nośnika do 280 g/m2 
• Grubość nośnika do 0,6 mm 
• Długość rolki 50 m 
• Średnica roli 100 mm 
• Rodzaj nośników:  

o Papier zwykły 
o Papier powlekany 
o Papier samoprzylepny 
o Papier fotograficzny 
o Folia 
o Kalka techniczna 

• Certyfikat Energy Star 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10 
Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).  

1 szt. 

12. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero). 
• Funkcje urządzenia: 

o Drukarka 
o Kopiarka 
o Skaner 

• Laserowa technologia druku 
• Szybkość druku 50 str./min. 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Karta sieciowa GBLAN 10/100/1000 
• Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n 
• Obsługiwany rozmiar papieru A4 
• Pojemność podajników papieru 520 szt. 
• Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. 
• Dupleks automatyczny (dwustronne drukowanie) 
• Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi 
• Skanowanie dwustronne 
• Rozdzielczość skanu 1200x1200 dpi 
• Automatyczny podajnik dokumentów ADF 
• Prędkość procesora 800MHz 
• Zainstalowana pamięć 1 GB 
• Wydajność tonerów do 20,000 stron 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10  

1 szt. 
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o MAC OS X 10.8 
o Linux 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).  

13. Projektor multimedialny. 
• Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
• Ogniskowa obiektywu 15,57-18,67 mm 
• Przesłona 1,94-2,06 
• Zoom Optyczny 
• Cyfrowa korekcja 
• Lampa jako źródło światła 
• Żywotność lamp 10000 godz. 
• Jasność 4000 ANSI lumen 
• Wielkość obrazu 30-300 cali 
• Wbudowane głośniki 
• Złącza – wejścia: 

o 1 x D-sub 15-pin  
o 1 x RS-232 
o 1 x HDMI/MHL 
o 1 x HDMI 
o 1 x wejście audio  
o 1 x Mini DIN 4-pin  

• Złącza (wyjścia)  
o 1 x D-sub 15-pin 
o 1 x USB Typ A 
o 1 x mini-USB 
o 1 x Wyjście Audio 

• W zestawie pilot, dedykowany sufitowy uchwyt regulowany, przewód zasilający 10 metrów, przewód HDMI 10 
metrów 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona 
wymieniona na fabrycznie nową.   

1 szt. 

14. Ekran projekcyjny. 
• Wymiary powierzchni projekcyjnej 195 x 146.2 cm 
• Powierzchnia projekcyjna typu Matt White 
• Współczynnik odbicia światła 1.0 
• Format obrazu 16:10 
• Obramowanie w kolorze czarnym 
• Obudowa metalowa w kolorze białym 
• Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe 
• Pilot zdalnego sterowania 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia 

roboczego po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).    

1 szt. 

15. Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 10 stanowisk. 
Wersja sieciowa. 
Sposób dostawy: nośnik. 
Zainstalowanie u Zamawiającego. 
Program powinien: 
· Mieć możliwość wygodnego opracowywanie grafiki wektorowej i skład stron, 
· Być wszechstronnym narzędziem do rysowania i trasowania, 
· Mieć profesjonalne funkcje edycji zdjęć, 
· Posiadać zaawansowane oprogramowanie do projektowania witryn internetowych, 
· Posiadać intuicyjną aplikację do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron, 
· Posiadać profesjonalna aplikację do edycji zdjęć, 
· Posiadać narzędzie do trasowania, umożliwiające dokładne przekształcanie map bitowych do postaci 

wektorowej, 

2 kpl. 
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· Posiadać zaawansowane oprogramowanie do samodzielnego projektowania witryn internetowych, 
· Proste w obsłudze narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem, 
· Posiadać narzędzie do błyskawicznego wyszukiwania materiałów, 
· Posiadać wygodny moduł dodatkowy do powiększania obrazów cyfrowych, 
· Być interakcyjnym narzędziem do współpracy online. 
 
Nabycie licencji oprogramowania pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji 

oprogramowania. 
Funkcjonalność oprogramowania nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania 

wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie 
zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu. 

Oprogramowanie musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego. 
Oprogramowanie zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć 

statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta.  
16. Program komputerowy służący do modelowania trójwymiarowego - 16 stanowisk + stanowisko 
nauczycielskie (roczna licencja). 

Możliwość tworzenia i edycji geometrii modeli 3D; 
Możliwość tworzenia linii, łuków, okręgów, prostokątów oraz dowolnych kształtów; 
Możliwość skalowania obiektów; 
Możliwość przesuwania i obracania obiektów; 
Możliwość wykonywania pomiarów długości dowolnych elementów modeli 3D; 
Możliwość wykonywania pomiarów kątów pomiędzy dowolnymi elementami obiektów; 
Możliwość przybliżania widoku do wybranych obiektów; 
Możliwość importu plików dwg, dxf, dae, cad 2D/3D, kmz, 3ds, dem; 
Możliwość importu plików obrazów; 
Możliwość eksportu modeli 3D do plików dwg, dxf, 3ds, kmz, dae, obj, vrml, xsi; 
Możliwość eksportu wektórów 3D do plików pdf; 
Możliwość eksportu rastrów do plików jpeg, tiff, png; 
Możliwość generowania raportów (xml, csv) o obiektach modeli 3D wraz z ich atrybutami; 
Możliwość dodawania wymiarów oraz adnotacji do modeli 3D; 
Możliwość wydruku widoków modeli 3D; 
Możliwość integracji z Google Earth w celu dołączania do projektu zdjęć lotniczych oraz rzeźby terenu; 
Możliwość dodania lokalizacji geograficznej do modelu 3D; 
Możliwość wyświetlania modeli 3D w Google Earth.   

1 kpl. 

17. Program do kosztorysowania. 
Na 17 stanowisk. 
Możliwość odczytywania kosztorysów wykonanych na różnych programach do kosztorysowania. 
Możliwość zapisywania kosztorysów wytworzonych w formacie Normy, w formatach ath i XML. 
Wbudowany słownik CPV. 
Możliwość wykonania kosztorysu w standardach FIDIC. 
Licencje dożywotnie. 
Dołączona baza cen jednostkowych. 

17 szt. 

 

Dział VI 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6b - Pracownia agrobiznesu, nazwa 

sprzętu, ilość. 
Nazwa produktu Opis Ilość 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 

13 kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 
2200 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  

• Złącza: 
o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 
o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i 

przywracania kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 

który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy 

i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 

pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i 
autokorekty. 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
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n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
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d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.  
2. Access Point - 802.11 a/b/g/n/ac, 1xGbE, Passive PoE. 

• Typ urządzenia punkt dostępowy 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE 
• Moc wbudowanej anteny 3 dBi 
• Szyfrowanie: 

o TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 
o AES - standard szyfrowania danych 
o WEP - Wired Equivalent Privacy 
o WPA - Enterprise  
o WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 
o WPA2 - Wi-Fi Protected Access II.  

1 szt. 

3. Router – mający wbudowany kontroler udostępnia m.in. możliwość wykrywania urządzeń i zarządzania 
innymi rozwiązaniami za pomocą centralnego interfejsu. Oferuje zdalne zarządzanie bezpieczeństwem, w 
tym obsługuje VPN. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Typ urządzenia Security Gateway 
• Porty: 

o 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
o 1x RJ-45 Console port 
o 2x 10/100/1000 RJ45/SFP 

• Tryb pracy Router. 
  

1 szt. 

4. Kontroler programowy, wyposażony w port Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s oraz standard PoE, wbudowany 
czytnik kart pamięci i złącze microUSB, które może służyć do zasilania urządzenia. 

• Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
• Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
• Tryb pracy: 

o AP controller 
o Przełącznik 

• Obsługiwane protokoły i standardy: 
o IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
o Filtrowanie MAC 

• MicroSD port 
• MicroUSB port 
• Karta microSD. 

  

1 szt. 

5. Kabel instalacyjny skrętka, kat. 6 UTP, drut, CCA, 305m szary. 1 szt. 
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Zestaw 17 przezroczystych brył o wysokość około 10 cm, wykonanych z wysokiej jakości przeźroczystego szkła 
organicznego. Modele zaopatrzone w podstawę z ruchomym krążkiem dzięki czemu można je wypełnić 
wodą względnie jakimś drobnoziarnistym materiałem sypkim. 

  
6. Zasilacz awaryjny - UPS 700VA, 230V, AVR. 1 szt. 
7. Szafa wisząca  - 19'', 9U/240 mm RACK - grafit, drzwi przeszklone.  1 szt. 
8. Materiały instalacyjne (uchwyty, zasilanie, gniazda sieciowe itp.).1 

Wykonanie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej opartej na sufitowych punktach dostępowych (AP). Punkty 
dostępowe powinny być zamontowane na suficie w dogodnych miejscach tak, aby pokryć zasięgiem całą 
powierzchnię Sali.  

Sieć powinna zostać zbudowana na podstawie zaawansowanego routera, kontrolera AP, zasilacza UPS, całość 
zamknięta w szafie wiszącej RACK – sprzęt ujęty w innych pozycjach.  

Połączenie pomiędzy routerem a punktami dostępowymi ma zapewniać skrętka minimum kat. 6 ułożona w 
sztywnych kanałach kablowych typu DLP.   

1 szt. 

9. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero). 
• Funkcje urządzenia: 

o Drukarka 
o Kopiarka 
o Skaner 

• Laserowa technologia druku 
• Szybkość druku 50 str./min. 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Karta sieciowa GBLAN 10/100/1000 
• Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n 
• Obsługiwany rozmiar papieru A4 
• Pojemność podajników papieru 520 szt. 
• Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. 
• Dupleks automatyczny (dwustronne drukowanie) 
• Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi 
• Skanowanie dwustronne 
• Rozdzielczość skanu 1200x1200 dpi 
• Automatyczny podajnik dokumentów ADF 
• Prędkość procesora 800MHz 
• Zainstalowana pamięć 1 GB 
• Wydajność tonerów do 20,000 stron 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10  
o MAC OS X 10.8 
o Linux 
− Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego 

po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).   

1 szt. 

10. Projektor multimedialny. 
• Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
• Ogniskowa obiektywu 15,57-18,67 mm 
• Przesłona 1,94-2,06 
• Zoom Optyczny 

1 szt. 

                                                           

1 Wszystkie cztery punkty dystrybucyjne należy skomunikować z serwerownią i połączyć światłowodem w rurce osłonowej z oznaczeniem „UWAGA 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Punkty dystrybucyjne zlokalizowane są w trzech odrębnych budynkach a całkowita długość przewodów 
światłowodowych to 380m. Należy uwzględnić wszystkie koszty materiałów oraz koszty związane z instalacją kanałów kablowych i 
przeprowadzeniem przewodów pomiędzy urządzeniami. Ze względu na charakterystyczny kształt budynku i rozmieszczenie pomieszczeń należy 
uwzględnić również odwierty przez ściany budynku. 
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• Cyfrowa korekcja 
• Lampa jako źródło światła 
• Żywotność lamp 10000 godz. 
• Jasność 4000 ANSI lumen 
• Wielkość obrazu 30-300 cali 
• Wbudowane głośniki 
• Złącza – wejścia: 

o 1 x D-sub 15-pin  
o 1 x RS-232 
o 1 x HDMI/MHL 
o 1 x HDMI 
o 1 x wejście audio  
o 1 x Mini DIN 4-pin  

• Złącza (wyjścia)  
o 1 x D-sub 15-pin 
o 1 x USB Typ A 
o 1 x mini-USB 
o 1 x Wyjście Audio 

• W zestawie pilot, dedykowany sufitowy uchwyt regulowany, przewód zasilający 10 metrów, przewód HDMI 10 
metrów 

• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona 
wymieniona na fabrycznie nową.   

11. Oprogramowanie – system finansowo-księgowy. 
Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego 

roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont 
pozabilansowych; 

rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, 
automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów 
VAT), obsługa dekretów walutowych; 

zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z 
zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z oprogramowaniem systemu 
sprzedaży; 

ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie 
transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz poza unijnych 
(eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne 
lub kwartalne; 

automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane 
schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na systemie 
sprzedaży i systemie finansowo-księgowym, 

funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, 
przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z 
pliku wygenerowanego przez system sprzedaży, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne; 

ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych; 
definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych; 
tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami 

graficznymi z poziomu programu; 
motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy; 
praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami (system 

sprzedaży, KPiR, system kadrowo- płacowy).  

1 szt. 

12. Oprogramowanie – księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego – 
licencja jednostanowiskowa. 
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od 

wybranej formy księgowości); 
prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość 

wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów; 
prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z 

eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów; 

1 szt. 
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prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie 
amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów; 

prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, 
automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie 
i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy); 

rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; 
wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego 
wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń); 

naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi 
załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR; 

obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną; 
wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS; 
integracja z systemem obsługi sprzedaży (pozycja 4) oraz możliwość współpracy z innymi systemami.  
13. Oprogramowanie – system kadrowo-płacowy. 
Elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania 

wynagrodzeń dla pracowników; 
rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, 

podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych); 
ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów 

wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe); 
planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, 

określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych; 
ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania 

przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów 
cywilnoprawnych; 

rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie 
miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące); 

ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych (wybrane absencje); 

rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, 
składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji); 

definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych 
wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń 
komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat; 

naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); 
generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.  

1 szt. 

14. Oprogramowanie – system sprzedaży. 
Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; 
Prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania 

rubryk z dodatkowymi informacjami; 
Prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen, w 

tym ceny walutowe; 
Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do 

dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; 
Obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej; 
Obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi; 
Rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, 

wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.); 
Pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych; 
Wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwości tworzenia własnych raportów; 
Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki 

kodów paskowych); 
Pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów oraz systemem finansowo-księgowym; 
Licencja roczna. 

5 szt. 

15. Program do obróbki graficznej - wersja edukacyjna PL na 10 stanowisk. 
Wersja sieciowa. 
Sposób dostawy: nośnik. 
Zainstalowanie u Zamawiającego. 
Program powinien: 
· Mieć możliwość wygodnego opracowywanie grafiki wektorowej i skład stron, 
· Być wszechstronnym narzędziem do rysowania i trasowania, 
· Mieć profesjonalne funkcje edycji zdjęć, 

2 kpl. 
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· Posiadać zaawansowane oprogramowanie do projektowania witryn internetowych, 
· Posiadać intuicyjną aplikację do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron, 
· Posiadać profesjonalna aplikację do edycji zdjęć, 
· Posiadać narzędzie do trasowania, umożliwiające dokładne przekształcanie map bitowych do postaci 

wektorowej, 
· Posiadać zaawansowane oprogramowanie do samodzielnego projektowania witryn internetowych, 
· Proste w obsłudze narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem, 
· Posiadać narzędzie do błyskawicznego wyszukiwania materiałów, 
· Posiadać wygodny moduł dodatkowy do powiększania obrazów cyfrowych, 
· Być interakcyjnym narzędziem do współpracy online. 
 
Nabycie licencji oprogramowania pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji 

oprogramowania. 
Funkcjonalność oprogramowania nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania 

wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie 
zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu. 

Oprogramowanie musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego. 
Oprogramowanie zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć 

statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. 
 

 

Dział VII 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6c - Pracownia produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, nazwa sprzętu, ilość. 
Nazwa produktu Opis Ilość 
1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym. 
1a. Komputer do prac graficznych 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości 2,80 - 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Dysk SSD o pojemności 256 GB SATA III 
• Dysk HDD o pojemności 1 TB SATA III 
• Wbudowany napęd DVD±RW 
• Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4 o częstotliwości szyny 2666 MHz 
• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 

2200 punktów z dnia 21.05.2019 r. do weryfikacji na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
• Złącza: 

o 2 x USB 3.0 
o 4 x USB 2.0 
o 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 Mbit/s 
o 1 x HDMI  
o 1 x VGA 
o 1 x wejście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 1 x wyjście liniowe (z tyłu obudowy) 
o 2 x USB 3.0 (na przednim panelu) 
o 4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac 
• Bluetooth 
• Czytnik Kart Pamięci 
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe o funkcjonalności: 

o Zaawansowana ochrona stacji roboczych i serwerów plików, 
o Wielowarstwowa ochrona oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
o Kontrola aplikacji, urządzeń i dostępu do Internetu, 

1 kpl. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”

 

Strona 80 z 97 
 

o Scentralizowana konsola do zarządzania wszystkimi funkcjami, 
o Licencja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

• W zestawie klawiatura i mysz; 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia dysku zostanie on wymieniony 
na fabrycznie nowy a uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego; 
 
w tym:  
monitor 

• Przekątna ekranu 23,8 cali panoramiczny 
• Wielkość plamki 0,275 mm 
• Panel TFT IPS LED 
• Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
• Czas reakcji matrycy 5 ms 
• Jasność 250 cd/m2 
• Kontrast 1000:1 
• Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
• Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
• Certyfikaty  

o ENERGY STAR 
o EPEAT Gold 
o TCO 
o RoHS 

• Regulacja cyfrowa (OSD) 
• Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub, HDMI  
• Montaż na ścianie (VESA) 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

 
1b. System operacyjny 
Dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Przez równoważność rozumie się min: 
• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym 

oprogramowaniem, 
• wbudowaną zaporę firewall, 
• możliwość obsługi wielu monitorów, 
• wbudowany system obsługi faksów, 
• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, 
• obsługę architektury 64-bitowej, 
• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i 

przywracania kopii zapasowej systemu, 
• wersja z 2019 roku, 
• przyłączanie do domeny, 
• pulpit zdalny. 
 
1c. Oprogramowanie biurowe 

 
Pakiet biurowy na min 1 stanowisko, licencja wieczysta - musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
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3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 
który spełnia następujące warunki: 

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 

c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy 

i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR 
g) System obsługi relacyjnych baz danych. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 

pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i 
autokorekty. 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
ł) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
n) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, 
pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
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j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
ł) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, 

a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS 

PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c) Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) Podział treści na kolumny. 
e) Umieszczanie elementów graficznych. 
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) Wydruk publikacji. 
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i) Zarządzanie kalendarzem, 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 
ł) Zarządzanie listą zadań, 
m) Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
n) Zarządzanie listą kontaktów, 
o) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
p) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r) Możliwość tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci 

Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną, 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http, 
t) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.  
2. Urządzenie wielofunkcyjne do druku. 1 szt. 
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• Funkcje urządzenia: 
o Drukarka 
o Kopiarka 
o Skaner 

• Laserowa technologia druku 
• Szybkość druku 50 str./min. 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Karta sieciowa GBLAN 10/100/1000 
• Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n 
• Obsługiwany rozmiar papieru A4 
• Pojemność podajników papieru 520 szt. 
• Pojemność tacy odbiorczej 250 szt. 
• Dupleks automatyczny (dwustronne drukowanie) 
• Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi 
• Skanowanie dwustronne 
• Rozdzielczość skanu 1200x1200 dpi 
• Automatyczny podajnik dokumentów ADF 
• Prędkość procesora 800MHz 
• Zainstalowana pamięć 1 GB 
• Wydajność tonerów do 20,000 stron 
• Obsługiwane systemy operacyjne: 

o Windows 10  
o MAC OS X 10.8 
o Linux 

Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu).  

3. Projektor multimedialny. 
• Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 
• Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 
• Współczynnik proporcji obrazu 16:10 
• Ogniskowa obiektywu 15,57-18,67 mm 
• Przesłona 1,94-2,06 
• Zoom Optyczny 
• Cyfrowa korekcja 
• Lampa jako źródło światła 
• Żywotność lamp 10000 godz. 
• Jasność 4000 ANSI lumen 
• Wielkość obrazu 30-300 cali 
• Wbudowane głośniki 
• Złącza – wejścia: 

o 1 x D-sub 15-pin  
o 1 x RS-232 
o 1 x HDMI/MHL 
o 1 x HDMI 
o 1 x wejście audio  
o 1 x Mini DIN 4-pin  

• Złącza (wyjścia)  
o 1 x D-sub 15-pin 
o 1 x USB Typ A 
o 1 x mini-USB 
o 1 x Wyjście Audio 

• W zestawie pilot, dedykowany sufitowy uchwyt regulowany, przewód zasilający 10 metrów, przewód HDMI 10 
metrów 

1 szt. 
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• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku uszkodzenia lampy zostanie ona 
wymieniona na fabrycznie nową.   

4. Ekran projekcyjny. 
• Wymiary powierzchni projekcyjnej 195 x 146.2 cm 
• Powierzchnia projekcyjna typu Matt White 
• Współczynnik odbicia światła 1.0 
• Format obrazu 16:10 
• Obramowanie w kolorze czarnym 
• Obudowa metalowa w kolorze białym 
• Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe 
• Pilot zdalnego sterowania 
• Gwarancja 36 miesięcy typu on-site next business day (naprawy odbywają się następnego dnia roboczego po 

zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). 

1 szt. 

 

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 

3.1. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne 

dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określonego w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, 

instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 

3.2.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na 

własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami 

ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, w pomieszczeniach Zamawiającego. W związku z tym 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. 

3.3. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej oraz 

nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu, w oryginalnych, firmowych opakowaniach, 

oprogramowanie musi być zaoferowane w najnowszych obecnie dostępnych wersjach. 

3.4. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe i zasilacze, 

tzn. musi być kompletny i gotowy do uruchomienia. 

3.5. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta, co 

oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii 

Europejskiej. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego 

wyposażenia i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania 

bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów/dystrybutorów). 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 

3.6. Wszystkie sztuki z każdej pozycji zakresu dostawy muszą pochodzić z jednej serii i musza być  jednakowe.  

3.7. Systemy operacyjne, pakiety biurowe i oprogramowanie w komplecie ze sprzętem muszą być 

zainstalowane zgodnie z indywidualnym numerem licencji lub numerem licencji zbiorowej. Zamawiający nie 

wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, 

jednakże wymaga, aby komputer został dostarczony z już zainstalowanym systemem operacyjnym i 

zainstalowanymi odpowiednimi sterownikami do sprzętu. 

3.8. Systemy operacyjne, pakiety biurowe i oprogramowanie, jeśli nie wskazano inaczej, będą zainstalowane 

w pełnych wersjach i będą uprawniać do użytkowania oprogramowania w ramach działalności 

Zamawiającego.  
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Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 

legalności, np. certyfikatami autentyczności w przypadku systemów operacyjnych, których licencja tak 

stanowi. Dopuszcza się sytuację, w której atrybuty legalności są zapewnione przez odpowiednie sprzętowe 

zapisy, np. numer licencyjny zapisany w ROM (Read Only Memory) systemu BIOS (Basic Input Output System). 

W każdym przypadku dostarczone materiały mają być dowodem legalności oprogramowania w rozumieniu 

przepisów prawa krajowego i UE. 

3.9. W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie 

niższych niż wskazane przez Zamawiającego. 

3.10.  Zamawiający wymaga, aby do każdego oprogramowania, które występuje w opcji bez nośnika był 

dostarczony 1 nośnik (tylko 1 szt.). 

3.11. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych 

zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany 

będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich usunięcia. 

Niedotrzymanie terminu będzie upoważniać Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych. 

3.12. Do każdego urządzenia musi być dołączona podpisana karta gwarancyjna (jeżeli produkt posiada kartę 
gwarancyjną producenta). 
3.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą 

Zamawiającego, odebrał i dostarczył po naprawie przedmiot dostawy od i do Zamawiającego na własny 

koszt. 

3.14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na 

czas trwania naprawy, której usunięcie potrwa dłużej niż 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. 

3.15. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez 

Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

3.16. Dla sprzętu, które wymaga serwisowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w 

okresie gwarancji. 

3.17. Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie: 

a) wsparcie serwisowe producenta będzie świadczone bez dodatkowych opłat przez okres gwarancji 

określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym min. 36 miesięcy; 

b) świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez serwis autoryzowany 

przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich 

części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 

c) usługi serwisowe typu door to door, 

d) w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 14 dni roboczych – licząc od 

momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia, 

e) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w trybie 8x5, tj. co 

najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

f) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej, 
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g) czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 8 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 

godzin przez 5 dni w tygodniu, 

h) przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do 

momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 

i) Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: 

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i 

przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo 

- wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo 

zdalnie), 

j) dostęp za pośrednictwem Wykonawcy. 

3.18. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, w godz. od 7.00 do 15.00. 

3.19. Tam gdzie nie jest określony okres licencji danego oprogramowania, Zamawiający wymaga 

minimalnego okresu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

4. Adresy Szkół Podstawowych w których przeprowadzone będą dostawy: 

Działy (wszystkie) – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przed podpisaniem protokołu odbioru Oświadczenie 

producenta lub dystrybutora sprzętu komputerowego (w tym oprogramowania), że w przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 

powyższe zobowiązania.  
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej*. 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 
agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 

 
działając w imieniu Wykonawcy*: 
………………………………………………………………………………………………………….............................………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……….........……** na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 
1. Informuję(my), że z poniższymi wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu**, 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów w skład której wchodzą następujące podmioty: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1.   
…..   

 
 
...................................................................................... ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

**wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawimy dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 

a)    .............................. 
b)    ............................... 
 

...................................................................................... ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, / że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*** o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
...................................................................................... ........................................ 
 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

** - datę wstawić w przypadku składania niniejszego oświadczenia po otwarciu ofert. 

*** - niepotrzebne skreślić 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk. 
UWAGA !!! Załącznik nr 5 - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
wzór/projekt umowy 

UMOWA NR ZSR.272.1A.2019 – WZÓR/PROJEKT 

Zawarta w dniu ……………………… w Ostródzie pomiędzy: 
Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 
NIP 7411769645 Regon 510742445  
w imieniu którego działa: 
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie (nazwa skrócona ZSR w Ostródzie) 
z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, 

reprezentowanym przez: 
1. Andrzeja Matusiak – Dyrektora ZSR w Ostródzie 
przy kontrasygnacie: 
Marzeny Jobs – Głównej Księgowej  
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
......................... 
......................... 
reprezentowanym przez: 
1. ......................... 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami.  
 

Preambuła  
Biorąc pod uwagę, że:  

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania władającymi językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia 
w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, oraz w dniu zawarcia 
niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z 
dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,  

b) Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.), 

c) Przedmiotem umowy jest ................................................. zwanego dalej „towarem” lub „przedmiotem 
umowy”,   

d) Wykonawca gwarantuje bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami użytkowymi pracę urządzeń.  
  
Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej Umowie 
są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są 
wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z dostawą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu IT do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 
realizowaną od …………….. do 30.06.2019 roku (od dnia podpisania umowy) na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie. 
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2. Przedmiot umowy oraz zakres prac szczegółowo określa: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w 
Załączniku nr 1 do umowy oraz formularz ofertowy Wykonawcy zawarty w Załączniku nr 2 do umowy - 
stanowiące integralną część umowy. 

§ 2 
Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeks 

Cywilny”). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca: 
a) Wykonawca dostarczy i zamontuje Wyposażenie na własny koszt i ryzyko. 
b) Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

umowy. 
c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Wyposażenie fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad 

fizycznych i prawnych, zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. 
d) Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 3 dni przed odbiorem Wyposażenia powiadomić (pisemnie lub 

e-mailem na adres: p.jankowski@sensus.olsztyn.pl) Zamawiającego o planowanym terminie (godzinie) odbioru 
całości Wyposażenia. 

e) W czasie realizacji dostaw/robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, oraz będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, odpady i śmieci. 

f) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru dostaw/robót, ze wskazówkami Zamawiającego. 

g) Zapewnienia przy robotach/dostawie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o 
kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania dostaw/robót. 

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw/robót 
wykonywanych przez podwykonawców. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej za szkody, powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody 
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

j) Prowadzenie dostaw/robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż. i ochrony przed 
kradzieżą. 

k) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu dostaw/robót uporządkowanie terenu i 
przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór dostaw/robót. 

l) Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska: Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie do niego 
przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w 
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z 
zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

m) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie realizacji dostaw/robót 
objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania dostaw/robót powstałe w wyniku 
działań lub zaniechania obowiązków wynikających z umowy, czy też poza nimi ujawnione w okresie rękojmi i 
gwarancji - w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione. 
Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób 
trzecich. 

n) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dostaw/robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy 
Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

o) Zorganizowanie zaplecza miejsca montażu na własny koszt. 
p) Wykonawca przygotuje Wyposażenie w sposób umożliwiający jego weryfikację. 
q) Wykonawca ponosi koszty przewozu, zabezpieczenia i ubezpieczenia dostarczonego asortymentu na czas 

przewozu oraz rozładunku (wniesienia, rozpakowania), montażu oraz rozmieszczenia ich w siedzibie 
Zamawiającego.  

r) Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment do czasu podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

mailto:p.jankowski@sensus.olsztyn.pl
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a) Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących zadań w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu umowy. 
b) Zapewnienie nadzoru. 
c) Zapewnienie odbioru wykonanych dostaw/robót w terminach określonych w umowie. 
d) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych i logistycznych. 
e) Zamawiający podczas odbioru ilościowego zweryfikuje czy Wyposażenie jest zgodny z Umową, parametrami 

określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. 
f) W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonanego Wyposażenia podpisanie zostanie 

protokół odbioru. 
g) W przypadku jakichkolwiek uwag do Wyposażenia, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, w 

takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania niewadliwego Wyposażenia bądź 
uzupełnienia braków terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

h) Po dokonanym odbiorze Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z umową. 
§ 4 Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy określonego w § 1, tj. 
Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ………………. zł 

      (słownie: …………………………………… …/100 groszy) zawierające podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w 
§1 niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę z tytułu niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej, zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………... Zamawiający oświadcza, że 
posiada NIP ………………... 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową za wykonane zadanie 
zgodne z opisem zamówienia, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony i odpowiednio do 
danego działu - przedstawicieli danej szkoły. 

2. Strony uzgodniły, że należność za ww. dostawy będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury końcowej przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
…………………………………… prowadzony przez ……………………. 

3. Wykonawca do faktury załączy (o ile z treści faktury nie będzie wynikało) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMÓWIENIA 
uwzględniający koszty jednostkowe i ilości zakupionego asortymentu zgodnego z przedmiotem umowy. 

§ 6 

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, w innym wypadku niniejszy paragraf będzie 
wykreślony/ 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony 
jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ……………………………………………………… . 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. 

5. W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą 
Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej 
Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy. 

§ 7 
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1. Za dostawy, roboty nie wykonane, a objęte w postępowaniu przetargowym wynagrodzenie Wykonawcy nie 
przysługuje, również w sytuacji gdy dostawy, roboty będą wykonane, a nie objęte w postępowaniu 
przetargowym. 

§ 8 Podwykonawcy 

/zapis w przypadku Wykonawców realizujących Umowę przy udziale Podwykonawców, w innym wypadku 
niniejszy paragraf będzie wykreślony/ 

1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części zamówienia podwykonawcom 
………………………………………………… . 

2. Zlecenie wykonania części dostaw/robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 
zamawiającego za wykonanie tej części dostaw/robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o dostawy, roboty przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
zamawiającego. 

4. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 
jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania dostaw/robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za zapłatę wynagrodzenia za dostawy, roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 
8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 
9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią 

umowy zawartej z wykonawcą.  
10. W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, 

zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody 
zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 
zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 
7. 

11. W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności 
należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń 
określonych w ust. 9 oraz kary umowne. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury zamawiającemu 
pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej 
faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 
kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno 
być dołączone do protokołu końcowego odbioru dostaw/robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę 
uznania rachunku podwykonawcy. 

13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z kolejnej 
należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego 
potwierdzenia. 

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 
15. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na 

okoliczność wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i 14. 
16. Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 14 upoważnia 

Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawcy i 
wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy 
wykonawcy włącznie. 

§ 9 Postanowienia szczegółowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodny ze złożoną ofertą.  

2. Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym 
terminie. 

§ 10 Odbiór 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość pisemnie, telefonicznie do odbioru przedmiotu umowy. 
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3. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości dostaw/robót. Jeżeli 
w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu 
usunięcia tych wad. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji długości okresu gwarancji i typu gwarancji u 
Producenta jako element procedury odbioru. 

§ 11 Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie 
z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość 
dostaw/robót lub uniemożliwiających użytkowanie danych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie terminu gwarancji, licząc od daty odbioru 
końcowego dostawy. 

− Wykonawca udzieli ………… (miesięcy)* gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 
końcowego dostawy. 

− * Gwarancja typu on-site next business day przez cały okres okresu podanego przez Wykonawcę (naprawy 
odbywają się następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki w miejscu zainstalowania sprzętu). W przypadku 
urządzenia które posiada dysk twardy i zostanie on uszkodzony, zostaje dysk wymieniony na fabrycznie nowy, a 
uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. 

− Typ gwarancji nie obejmuje myszek, klawiatur (nie dotyczy komputerów przenośnych), oprogramowania, 
sprzętu instalacyjnego związanego z uruchomieniem sieci w tym routerów, access point-ów, kontrolerów 
programowych, szaf wiszących i zasilaczy awaryjnych.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy 
obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzenia usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie 
poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania. 

4. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego 
na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie elementów przedmiotu 
umowy na wolne od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, usunięcia uszkodzenia przywracającego 
sprawność funkcjonalną urządzeń. 

5. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi wynosi do 2 
dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, w przypadku innego typu 
gwarancji niż on-site next business day. 

6. Czas na zakończenie naprawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia ustalenia przyczyny wady i zgłoszenia, w 
przypadku innego typu gwarancji niż on-site next business day. 

7. W przypadku, gdy po trzech naprawach serwisowych nastąpi kolejne uszkodzenie tego samego elementu, 
zostanie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy element o parametrach równoważnych. 

8. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
gwarancji o czas naprawy, w przypadku innego typu gwarancji niż on-site next business day. 

9. Zamawiający zgłasza reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej: faxem na nr ……………. lub e-mailem na 
adres:………………………………………………….. 

10. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy. 
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11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie, jeżeli reklamował wadę przed 
upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia 
ujawnienia wady. 

12. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 
sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji. 

13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 
b) normalnego zużycia przedmiotu umowy, 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub 
technicznej obiektu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

16. Przed upływem okresu gwarancyjnego, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się dokonać pełnego 
przeglądu i konserwacji dostarczonego asortymentu, nie później niż 1 miesiąc przed upływem gwarancji. 

17. Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w zakresie podanym m.in. w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy świadczonym przez okres 

gwarancji (w tym okres rękojmi) określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj. ………………… (min. 

36 miesięcy). 

§ 12 Kary umowne 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, 
w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym braku montażu i uruchomienia sprzętu elektronicznego) 
w wysokości 1000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w 
wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) W przypadku jednokrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje usługi albo wykonuje ją niezgodnie 
z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie, SIWZ i jego ofercie, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy taki przypadek w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy. 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 100000,00 zł 
brutto, 

e) w każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić 
z każdych sum należnych Wykonawcy, 

f) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

g) W przypadku niemożności nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z osobą odpowiedzialną ze strony 
Zamawiającego za przyjęcie świadczenia gwarancyjnego, Wykonawca obowiązany jest do przesłania 
informacji o wykonaniu świadczenia faksem odpowiednio pod nr danej szkoły tj. ……………………………… 
. 

h) W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu przekazania Zamawiającemu tj. do czasu podpisania 
protokołu odbioru, a w związku z tym niemożności odebrania go (zapisy dotyczące zwłoki mają tu 
zastosowanie)  
- oświadczenia producenta lub dystrybutora sprzętu komputerowego (w tym oprogramowania), że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie powyższe zobowiązania tj. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub braku 
przeprowadzenia określonej czynności podczas montażu, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w 
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wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, przysługującego Wykonawcy za przedmiot zamówienia tj. za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

i) Każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z 
jednej z czynności wskazanych w §17 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  

j) Każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę osoby 
wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w §17 Umowy, a 
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej 
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia 
przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  

k) Za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w §17 ust. 6 pkt. 3, w wysokości 500,00 
złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie,  

l) Z tytułu niewywiązania się w danym miesiącu z treści deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie 
(pkt. 3 tej oferty) tj. wówczas, gdy ilość osób wskazana przez Wykonawcę w danym miesiącu w 
oświadczeniu, o którym mowa w §17 ust. 6 pkt. 3 będzie mniejsza niż wskazania przez Wykonawcę w pkt. 3 
jego oferty w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdą osobę, której 
Wykonawca wbrew swojej opisanej wyżej deklaracji zamieszczonej (pkt 3 Formularza oferty) nie zatrudniał 
w danym miesiącu - za każdy miesiąc takiego niezgodnego z tą deklaracją Wykonawcy stanu 
zatrudnienia.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości 
poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Kary umowne potrącane będą z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe 
Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do ich zapłaty. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma 
obowiązku wykazywania poniesienia szkody, ani jej wysokości. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w 
takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 15 ust. 2 b), 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca przerwał realizację dostaw/robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
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1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy, roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych dostaw/robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw/robót przerwanych oraz 
dostaw/robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do: 

a)  dokonania odbioru dostaw/robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować 
na innych placach budowy, 

c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru dostaw/robót. 

§ 15 
Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. Zmiany umowy. 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia …. r. do dnia 30.06.2019 r. (od dnia podpisania 
umowy). 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron 
pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z 
niej wynikających. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie 
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zmiana w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

a) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
b) Zmiany techniczne, tj. zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub zmiana konta bankowego Wykonawcy. 
c) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

d) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

e) Zmiana zapisów umowy, które staną się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w wyniku 
wchodzących w życie nowelizacji tych przepisów. 

f) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego 
wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia umowy. 

g) Zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub 
należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
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h) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie 
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 
podwykonawca. 

i) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

j) Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy. 
k) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
l) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia dostaw. 
m) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy 

na inne. 
n) Pozostałe zmiany: 

− siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
− zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy sprzęt lub oprogramowanie przedstawione w ofercie w momencie dostawy: 
a) nie będą dostępne na rynku, 
b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta, 
c) producent wprowadzi nowszy model lub wersję oprogramowania, 

przewiduje się dopuszczenie nowszego lub lepszego modelu lub wersji oprogramowania pod warunkiem, że 
parametry techniczne będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
a cena nie ulegnie zmianie. 

4. Niezależnie od powyższych zmian umowy, zmiana umowy może być zawsze dokonana jeżeli jest ona korzystna 
dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia. 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz 
Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

2. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia 
niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie 
za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 18 
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- SIWZ. 
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Wykonawcy. 
                      Zamawiający                      Wykonawca 
 

 

 

.........................................................   .........................................................   
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Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw 

   WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW11 
  
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę 
sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.1A.2019 
działając w imieniu Wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………….............................………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać nazwę i adres Wykonawcy)  
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 3 lat następujące 
zamówienia:  

Lp.  
Nazwa i adres podmiotu na 

rzecz którego wykonano 
dostawy  

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania 
wykazać co najmniej jedno zadanie polegające na:  

dostawie wraz z montażem sprzętu IT na kwotę 300 tys. zł. 
brutto (w jednym zadaniu) 

Czas realizacji  od – do   
dz./m-c /rok  

   

1  2  4  5  
   Nazwa zadania oraz miejsce wykonania i zakres prac 

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

dostawie wraz z montażem sprzętu IT na kwotę 300 tys. zł. 
brutto (w jednym zadaniu)  

(kwota zadania wymagana /posiadana)  

300 tys. zł. brutto /........................... 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Uwagi:  
1. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z przepisami i 

prawidłowo ukończone.  
2. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie. 
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.  
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 kk oraz 305 kk.  
 
  
......................................................................................    ........................................  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych                                                (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)  
 
UWAGA !!! 
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1.  
 
Załącznik nr 7 składa się na wezwanie Zamawiającego. 
                                                           

11 Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §V ust. 1 pkt 2)  ppkt 2.3)  lit. a) SIWZ  
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