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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na wykonanie zadanie pod nazwą:  
Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń 
komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
ul. Wolności 18 
28-221 Osiek 
Tel./Fax: (15) 867 11 04  
Internet: www.bip.osiek.iap.pl, www.ops-osiek.pl   
 
Zatwierdzam 
............…………………………… 
Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 
Osiek, dnia 26.03.2014 roku. 
 
 
II. Gmina Osiek/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej 207 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na wykonanie zadania pn: 
 
Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń 
komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia wg. CPV 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
30213000-5 Komputery osobiste 
30213100-6 Komputery przenośne 
30231300-0 Monitory ekranowe 
30232150-0 Drukarki  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 
48770000-6 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do 
drukowania 
50320000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych 
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72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 
72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP) 
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę sprzętu komputerowego, dostawa Internetu  
i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
2.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
1) dostawy 30 sztuk komputerów stacjonarnych dla gospodarstw domowych, wskazanych 
przez Zamawiającego, wraz z oprogramowaniem, zestawów składających się z jednostki 
centralnej, monitora, klawiatury, myszki,  
2) dostawy 30 sztuk drukarek kolorowych atramentowych dla gospodarstw domowych,  
3) dostawy 129 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, zestawów 
składających się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki, dla jednostek 
podległych beneficjentowi, tj: 
 
- OPS Osiek – 9 szt.,  
- Gimnazjum Osiek – 40 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli – 15 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli  - 15 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie – 15 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku – 20 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 15 szt. 
 
4) dostawy 1 sztuki serwera domeny wraz z systemem operacyjnym + 15 klientów sieci + 
monitora dla jednostki podległej OPS. 
 
5) dostawy 24 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych tj:  
 
- OPS Osiek – 4 szt.,  
- Gimnazjum Osiek – 10 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli  - 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 szt. 
 
6) dostawy 17 sztuk drukarek laserowych dla jednostek podległych tj.:    
 
- OPS Osiek – 2 szt.,  
- Gimnazjum Osiek – 5 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli  - 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 szt., 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 szt. 
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7) dostawy licencjonowanego oprogramowania biurowego dołączanego do sprzętu dla 30 
gospodarstw domowych  
 
8) dostawy licencjonowanego oprogramowania biurowego z licencją uniemożliwiająca 
przenoszenie jej między komputerami dla OPS 13 szt. 
 
9) dostawy programu oprogramowania biurowego wraz z licencjami (1 pakietu biurowego – 5 
licencji) 
 
- Gimnazjum Osiek – 10 pakietów, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli – 4 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli – 4 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie – 4 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku – 5 pakietów, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 4 pakiety. 
 
10) dostarczenie oprogramowania antywirusowego w pakiecie (15 na 36 miesięcy) dla 
jednostek podległych tj: 
 
- OPS Osiek- 1 pakiet, 
- Gimnazjum Osiek – 4 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli – 2 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli – 2 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie – 2 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 pakiety, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 pakiety, 
 
11) dostawy 159 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS: 
 
- 30 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS dla gospodarstw domowych, 
- 129 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS dla jednostek podległych beneficjentowi, 
 
12) instalacji sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, uruchomienie Internetu) w 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych,  
 
13) instalacji, uruchomienie, podłączenie, kastomizację sprzętu i oprogramowania serwera 
wraz z utworzeniem logicznej struktury sieci w OPS. 
 
2.1.1 Dostawa Internetu obejmuje: 
 
1) Usługa dla 30 gospodarstwa domowych 
Zapewnienie i dostarczenie dostępu do sieci publicznej Internet (24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu) dla 30 gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego na terenie 
gminy Osiek w miejscach instalacji wskazanych w Załączniku nr 11 do SIWZ „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia”, wraz z dostawą, instalacją oraz konfiguracją zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego sprzętu wymaganego do realizacji usługi. 
W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia 
gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do 
SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 
 
2) Usługa dla OPS 
Pełna partycypacja w kosztach aktywacji i utrzymania łącza. Opłata abonamentu za stałe 
łącze internetowe. 
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Usługa dostępu do sieci publicznej Internet musi być zapewniona bez jakichkolwiek 
ograniczeń czasu dostępu w ramach okresu na który zostanie zawarta umowa. Usługa musi 
zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych. 
W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia 
gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do 
SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 
 
3) Usługa dla jednostek podległych  
Dostarczenie Internetu dla 6 pozostałych w/w jednostek podległych, pełna partycypacja  
w kosztach aktywacji i utrzymania łącza. Opłata abonamentowa za stałe łącze internetowe. 
Usługa dostępu do sieci publicznej Internet musi być zapewniona bez jakichkolwiek 
ograniczeń czasu dostępu. 
W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia 
gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do 
SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 
 
4) Instalacja 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie łącza, uruchomienie i aktywację usługi. 
- W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych, Wykonawca musi 
samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać 
wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu 
podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 
 
5) Inne 
 
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Regulamin świadczenia usługi, 
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Infolinię do zgłaszania usterek. 
- Przedmiot instalacji obejmuje montaż wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia 
sygnału internetowego (m.in. okablowanie, korytka, urządzenia aktywne oraz jeśli to będzie 
niezbędne, maszty i elementy umocowania anten - w przypadku wykorzystania technologii 
bezprzewodowych), konfigurację, dostawę sygnału internetowego, uruchomienie i 
świadczenie usługi w miejscach zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych. 
 
2.1.2 Usługa szkoleniowa obejmuje: 
 
1) zakup usługi szkoleniowej z podstaw obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych dla 30 
osób (członków gospodarstw domowych) wskazanych przez Zamawiającego (catering, 
wynagrodzenia trenera) (3 grupy po 10 osób) x 5 godz.= 15 godz.; 
2) zakup usługi szkoleniowej z obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych w stopniu 
rozszerzonym (zaawansowane funkcje pakietu biurowego: redagowanie podręczników, 
gazet, mechanizmy OLE, korespondencja seryjna, tworzenie baz danych w arkuszu 
kalkulacyjnym, podstawy analizy danych, skuteczne wyszukiwanie informacji w internecie, 
wyszukiwanie i korzystanie z darmowych aplikacji, rodzaje licencjonowania, konfiguracja 
zapory i programu antywirusowego, rozwiązywanie najczęstszych problemów ze sprzętem) 
dla 14 pracowników z jednostek podległych beneficjentowi Zamawiającego (catering, 
wynagrodzenia trenera, materiały szkoleniowe) ( 2 grupy po 7 osób) x 5 godz. = 10 godz.. 
W celu realizacji zamówienia z zakresu usługi szkoleniowej Wykonawca zobowiązany 
będzie: 

a. zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń,  
b. przeprowadzić szkolenia na terenie gminy Osiek, w miejscu dostosowanym do 

potrzeb osób poruszających się na wózkach (w tym toalety, podjazdy). 
c. zapewnić lokal oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 

zawierającym co najmniej Open Office/Libre Office. Zamawiający dopuszcza 
możliwość szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku 
komputerowym, 
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d. zapewnić catering dla każdego z  uczestników i trenera(ów) w czasie trwania szkoleń 
obejmujący (na jednego uczestnika) co najmniej:  
- napoje: herbata, kawa, sok, woda mineralna – co najmniej 200 ml z każdego 
produktu na osobę, 
- suchy prowiant: ciastka, paluszki - co najmniej 100 g z każdego produktu na osobę, 
- owoce: jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, mandarynki do wyboru – co najmniej 
200g na osobę, 

e. zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem, 
f. opracować harmonogram szkolenia uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie 

dłuższy niż 8 godzin, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i 
kończących się nie później niż o godzinie 20:00, 

g. wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy 
ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. 
Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 

 
 
3. Zapisy ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 
1) wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
zamawiającego, określonymi szczegółowo w niniejszym opisie. Wskazane tam znaki 
towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 
Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające 
wszystkie poniżej określone wymagania zamawiającego; 
2) wskazane poniżej normy są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu 
wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy 
mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie 
normy i parametry określone poniższymi wymaganiami Zamawiającego; 
3) dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion 
użycia, sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Urządzenia 
muszą być kompletne, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w tym deklarację 
zgodności CE oraz bez dodatkowych nakładów gotowe do pracy. 
Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym 
oprogramowaniem antywirusowym tak aby był on gotowy do pracy po przekazaniu 
użytkownikowi końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego. Koszty 
opłat ponosi Wykonawca i są one wliczone w cenę ogólną. Wykonawca dostarczy wszystkie 
programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Dopuszcza się 
załączenie niektórych dokumentów (atesty, certyfikaty, etc.) w języku angielskim; 
4) opakowanie oraz sprzęt komputerowy muszą posiadać numery seryjne, które zostaną 
przypisane konkretnemu użytkownikowi końcowemu. Wykonawca wraz ze sprzętem 
dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń w wersji papierowej i 
elektronicznej. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym, 
jakościowym, wszelkim wymaganym normom, posiadać wymagane certyfikaty określone w 
niniejszym opisie, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu 
komputerowego; 
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia informacji o dofinansowaniu zamówienia ze 
środków Unii Europejskiej zgodnie z aktualnym Przewodnikiem w zakresie promocji 
projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007 – 2013 dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, w 
zakresie opisanym w niniejszym opisie; 
6) Zamawiający informuje, iż parametry podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 
są parametrami minimalnymi. W przypadku powołania się przez Zamawiającego w 
niniejszym opisie na konkretnego producenta sprzętu należy traktować to, jako wyłącznie 
odniesienie się do parametrów urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu o 
parametrach równoważnych; 
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7). Zamawiający wymaga by poszczególne przedmioty zamówienia spełniały następujące 
wymagania: 
- sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich, 
pochodzący z bieżącej produkcji, 
- poszczególne rodzaje dostarczonych urządzeń w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
muszą być jednorodne pod względem producenta, marki oraz parametrów, 
- wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz 
po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta 
oprogramowania. W przypadku licencji zbiorczej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 
oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej 
ilości dostarczonego oprogramowania, 
- przedmioty zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z aktualnym przewodnikiem w 
zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG dostępnymi na stronie 
internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.poig.gov.pl 
 
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji. 
 
IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 
 
1) dla 30 gospodarstw domowych – dostawa i uruchomienie zestawów komputerowych i 
drukarek – 30 dni od dnia podpisania umowy, uruchomienie łącz internetowych, nie później 
niż 30 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie dostawy łącz nie wcześniej niż do 
31.08.2015 r.; 
 
2) przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla 30 osób 
(członków gospodarstw domowych) od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.; 
 
3) dla OPS – dostawa i uruchomienie zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i 
drukarek – od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r., uruchomienie łącza internetowego nie później 
niż 30 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie dostawy łącza nie wcześniej niż dnia 
31.08.2015 r.; 
 
4) dla pozostałych 6 jednostek podległych - dostawa, uruchomienie zestawów 
komputerowych, komputerów przenośnych i drukarek – od 1.08.2014 r. do 31.10.2014 r., 
uruchomienie łącz nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie dostaw nie 
wcześniej niż do 31.08.2015 r.; 
 
5) przeprowadzenie szkoleń i konferencji z zakresu obsługi komputera i internetu dla 14 
pracowników z jednostek podległych beneficjentowi w terminie od dnia 01.01.2015r. do 
31.01.2015r.  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia tych warunków: 
 
Wymagania stawiane Wykonawcom 
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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2. Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, jeżeli: 

 w zakresie warunku dotyczącego „posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone na załączniku do 
SIWZ. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do druku oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzonego na 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do 
uzupełnienia dokumentów:  

 w zakresie warunku dotyczącego „posiadania wiedzy i doświadczenia” Wykonawca 
wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał dwie dostawy nie mniej niż 60 zestawów komputerowych (dla celów 
oceny spełnienia warunków w postępowaniu rozumianych jako komputery stacjonarne 
lub laptopy) o wartości co najmniej 200.000,00 zł lub wykonał usługę (minimum 1) 
polegającą na dostawie usług internetowych (dostawa i podłączenie) dotyczącą 
minimum 30 łączy internetowych  

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone 
na Załączniku nr 2 do SIWZ oraz załączonych przez Wykonawcę do oferty wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie i wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia tego warunku spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. 

 w zakresie warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” 
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku. 

 w zakresie warunku „dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia”. 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia 
odpowiednią kadrą, w tym, co najmniej: 
- specjalistą ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń – 2 osoby posiadające 
co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z montażem, konfiguracją i obsługą urządzeń 
komputerowych, 
- specjalistą ds. szkoleń komputerowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia 
szkoleń komputerowych. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 
osobami, sporządzony na Załączniku nr 2 do SIWZ i oświadczeniu, że osoby wymienione w 
wykazie posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi. 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia tego warunku spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. 
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 w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej” umożliwiającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia,  

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone 
na załączniku nr 2 do SIWZ. 
3. Zamawiający uzna także spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy PZP gdy Wykonawca korzysta z wiedzy, doświadczenia, 
potencjału technicznego, osób lub zdolności finansowych innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawi pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia na Załączniku nr 8  do SIWZ. 
4. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 2 ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w 
oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 
5. W postępowaniu przetargowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, określonych art. 24 ust. 1 oraz art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP. 
6. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w punkcie 2 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców 
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 powinien być 
spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie. 
7. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania 
do uzupełnienia dokumentów. 
8. Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,  
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.  
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 
24 ust. 4 ustawy PZP. 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 
1. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń 
 
Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi 
być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby 
podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne). 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
 
2. W skład dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wchodzą: 
1) OFERTA sporządzona zgodnie z treścią Załącznika nr 1, określająca cenę (wartość 
brutto), obliczoną w sposób opisany w rozdziale XIII pkt 6 SIWZ. 
2) Oświadczenia lub dokumenty, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP i określonych w SIWZ Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
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1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
sporządzonego wg Załącznika nr 1; 
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony na załączniku nr 6 do SIWZ; 
4) oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia 
zgodnie z przepisami ustawowymi; 
5) zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby (o ile 
zaistnieje taka sytuacja zgodnie z Załącznikiem nr 8 o SIWZ). 
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP sporządzonego wg 
Załącznika nr 3; 
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 
- przedstawienia opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, 
- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, 
- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 
wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów 
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. 
Dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi spełniają kryteria określone przez 
zamawiającego – stosownie do wymagań określonych w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia”: 
2.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
2.5 Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, t.j. do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W przypadku, gdy nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej składa informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przedmiotowe 
informacje należy złożyć wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ. 
2.6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składa co 
najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie; 
2) dokumenty, o których mowa pkt. 2.2 ppkt 1-2 tego rozdziału (powyżej) przedstawia każdy 
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z członków konsorcjum w imieniu własnym. 
2.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty potwierdzające, że: 
1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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, który wystawiony został z zachowaniem terminu 
określonych dla danego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski;  
2) wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
PZP polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

 Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie wnioski, oświadczenia, 
zawiadomienia oraz informacje drogą pisemną, faksem lub droga elektroniczną. Na 
żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksem lub 
drogą elektroniczną wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji. W 
przypadku, gdy na przekazane żądanie, Zamawiający nie otrzyma potwierdzenia 
otrzymania wiadomości od Wykonawcy, uzna on, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na podany przez Wykonawcę adres mailowy lub numer faksu zostało 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, 
przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
niezwłocznie jednak nie później niż: na dwa dnia przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
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zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona 
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
o których mowa w pkt 4 i pkt 5, dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia – www.bip.osiek.iap.pl, www.ops-osiek.pl     

 W sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, 
na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

 Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści specyfikacji, a także pisemne 
odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

 Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami: 
 

- Piotr Świerk - w części dotyczącej procedur przetargowych, tel.: (15) 867 12 03 

- Małgorzata Skwarzec  – w części dotyczącej spraw merytorycznych. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 14 000,00 zł, /słownie: czternaście tysięcy złotych/. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Solcu Zdroju o Osiek nr 18851700070070079305800013 z dopiskiem 
„Wadium na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa 
Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach 
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 
8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
5. Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli 
kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. 
6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń 
bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony 
do oferty w oryginale. Dla wadium wniesionego w pieniądzu dowód jego wniesienia stanowi 
kopia przelewu, potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
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7. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego 
w pieniądzu i Wykonawca lub gwarant lub poręczyciel nie może ograniczać w żaden sposób 
(np. żądaniem dodatkowych dokumentów, wymaganiami) prawa Zamawiającego do 
dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. 
8. Zwrot wadium 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictwa chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
 
IX. Termin związania ofertą: 

1.  Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym, jako termin 
składania ofert. 

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert  

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 
1.1 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji: 
1.2 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie 
lub terminie. 
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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1.4 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być 
wykorzystane jedynie w celu sporządzenia oferty. 
1.5 Oferta musi obejmować całość zamówienia.  
1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
1.8 Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
1.9 Oferta musi być napisana czytelnie (na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką)  
w języku polskim. W przypadku sporządzania oferty pismem ręcznym (odręcznie) 
długopisem lub piórem Zamawiający zaleca aby oferta sporządzona była drukowanymi 
literami. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty 
wraz z tłumaczeniami na język polski. 
1.10 Treść oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być załączone do oferty, o ile nie wynika to  
z innych dokumentów załączonych do oferty. 
1.11 Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) 
muszą być: 
a) kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty); 
b) zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i podpisania 
oferty; 
c) oświadczenia Wykonawcy (tj. załączone do formularza ofertowego wykazy  
i oświadczenia) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy (oświadczenie niepodpisane zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie 
jak nie złożone); 
d) ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi 
być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za 
zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem, pieczątką firmową lub imienną osoby 
podpisującej dokument oraz napisem „za zgodność z oryginałem”) – brak poświadczenia 
strony kopii dokumentu będzie traktowane jako jej niezałączenie do oferty. 
e) wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez 
osobę podpisującą ofertę. 
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 
2.2 W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik zwraca 
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję itp. 
Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
2.3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt 2.1. 
2.4 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 2.1 została wybrana, Zamawiający 
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie zawierała, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia oraz ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, 
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zadania oraz czas zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. 
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
Wykonawcy, o których mowa w pkt 2.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
3. Wykonawca, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę 
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i chciałby skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien w druku oferty 
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wskazać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione. 
Dokumenty te winny zostać przez Wykonawcę oznaczone zapisem „tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” i stanowić odrębną 
część oferty niezłączoną trwale z częścią „jawną”. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Po upływie terminu składania 
ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach. 
4. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które: 
 
1) będzie zaadresowane na Zamawiającego; 
2) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę; 
3) będzie opisana następująco: 
 
Adres składającego ofertę 
 
Adres Zamawiającego 
 
Oferta – do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa 
sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń 
komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 
nie otwierać przed 07.04.2014 r. godz. 10.30 
 
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
 
Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
ul. Wolności 18 
28-221 Osiek 
w pokoju sekretariat , do dnia 07-04-2014 r. do godz. 10:00 
 
Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez 
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. 
Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w pkt. 4. z 
dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy. 

 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu oceny 
Wykonawców i złożonych ofert. 
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1. Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osieku przy ul. 
Wolności 18, 28-221 Osiek w sekretariacie do dnia 07.04. 2014r. do godziny 10:00.  

2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.  

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 
zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie 
się w siedzibie Zamawiającego, to jest w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w 
Osieku  w  dniu 07. 04. 2014r.  o godzinie 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
warunków  płatności zawartych w ofercie. 

7. Koperty oznakowane „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcę, 
który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zostaną dołączone do oferty. 

8. Zamawiający  wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.         

9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

11. Zamawiający poprawi w  ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, 
czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: 
(1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z 
podaniem uzasadnienia faktycznego   i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej 
oferty, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz uzasadnienia jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie 
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internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie 
z Rozdziałem 13 pkt.5 SIWZ, lub błędy w obliczeniu ceny; 
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena 
oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zakupu i dostawy, prowadzenia 
szkoleń, dostaw Internetu oraz serwisu, przeglądu i konserwacji sprzętu w okresie trwania 
umowy. 
2. Wykonawca skalkuluje odrębnie cenę netto i brutto dla każdego elementu zadania, 
uwzględniając w nich wszystkie inne koszty usług i dostaw niezawarte w opisie przedmiotu 
zamówienia a niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, t.j.: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania elementu, obejmujące 
również koszty dostarczenia materiałów, 
- koszty transportu i ubezpieczenia, instruktaż stanowiskowy, instalację i konfigurację oraz 
przeniesienie danych, licencje, dokumentację niezbędną do wykonania i użytkowania 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
wynagrodzeń, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają zadanie, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania prac, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty podróży służbowych personelu, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi, 
- ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem prac, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy oraz przepisów 
dotyczących wykonywania dostaw i usług. 
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3. Następnie Wykonawca obliczy sumę tych cen. Suma cen brutto stanowić będzie cenę 
oferty, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia w 
przypadku wybrania jego oferty, jako najkorzystniejszej. 
4. Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
5. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie 
realizacji umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji. 
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie 
będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 
oczywistych pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a)    oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłki w przeprowadzeniu 
rachunków na liczbach, dotyczących obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter 
oczywisty. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w 
następujący sposób: 
1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową, pod warunkiem, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek; 
2) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
3) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę, jeżeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT, 
przy poprawnie przyjętej stawce podatku, błąd nie przekracza 0,01 zł, 
4) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia (nie dotyczy błędnie przyjętej stawki podatku VAT), 
5) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
6) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, 
a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i 
poprzez dodanie obu składników poprawi cenę. 
4. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od 
Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja 
dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji. 
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5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Przy wyborze oferty 
Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
 
Kryterium Waga 
 
Cena 100 (%) 
 
6. Sposób obliczania wartości punktowej: 
 
Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: 
 
                                                      Cmin 
Wartość punktowa kryterium = ------------ x 100 
                                                       C n 
 
Gdzie: 
 
Cmin - cena najniższej oferty, 
Cn - cena badanej oferty. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 
A 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów: 
a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych 
w SIWZ, 
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych, 
c) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
 
a) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP, 
b) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ, 
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz jej cenę. Jednocześnie Zamawiający powiadomi o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu 
Wykonawców. 
 
B. Jawność postępowania. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty 
są jawne od chwili ich otwarcia. 
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5. Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych 
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. 
 
C. Obowiązki Zamawiającego: 
 
1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w 
postępowaniu o zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując imię i nazwisko 
lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 
Ogłoszenie zawierające powyższe informacje zostanie niezwłocznie wysłane do uczestników 
postępowania. 
2. Wszyscy Wykonawcy będą poinformowani o: 
a) zmianach dotyczących postępowania, 
b) unieważnieniu przetargu, 
c) złożeniu odwołania. 
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie 
zawarta w terminie nie krótszym jak określono w art. 94 ustawy PZP. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 
 
D. Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli: 
 
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
3. W przypadkach, gdy po wezwaniu przez Zamawiającego zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie. 
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania 
po upływie terminu składania ofert, Zamawiający równocześnie zawiadomi - podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należnego wykonania umowy: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. 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 sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach: 
 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług. 
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Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od 
nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie z pracy) przy czym osoby 
zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać 
uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich; 
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu 
niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz 
wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych 
do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia, przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale 
kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich, 
Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 
jest akceptacja zmiany przez Zamawiającego; 
3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w 
zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia; 
4) dopuszczalne są następujące zmiany: zmiana adresu, numerów kontaktowych, numeru 
konta bankowego, zmiany lokalizacji beneficjentów ostatecznych w obrębie gminy Osiek, itp; 
5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 
prawnego; 
6) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianach technicznych o ile są one dla 
Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione (w szczególności polepszenie 
parametrów urządzeń/usługi bez uszczerbku dla innych parametrów urządzeń/usługi); 
7) dopuszczalna jest zmiana umowy: 
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
zamawiającego, 
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe, 
c) gdy wystąpi siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 
8) dopuszczalne są zmiany terminów i płatności objęte Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym – w przypadku, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie 
się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty; 
9) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie 
optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu gospodarnemu 
wydatkowaniu środków finansowych; 
10) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego. Zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, jeśli: 
- taniej otrzymuje ten sam sprzęt, 
- otrzymuje za tę samą cenę sprzęt o lepszych parametrach, 
- wykonawca szybciej wykonuje zamówienie, 
- wykonawca wykonuje zamówienie później niż pierwotnie zakładano, ale Zamawiający 
odnosi z tego tytułu korzyści, pod warunkiem, że zamawiający uzyska uprzednio zgodę 
WWPE na wydłużenie terminu realizacji umowy, 
- zmiany są korzystne dla Zamawiającego, jeśli na skutek czynników obiektywnych, 
nieprzewidzianych lub zawinionych przez zamawiającego grozi mu pomniejszenie bądź 
utrata dofinansowania, a aneksowanie umowy takiemu ryzyku zapobiega; 
11) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań 
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu; 
12) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac; 
13) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia; 
14) zmiany technologiczne, w szczególności: 
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a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
15) dopuszczalne będzie zastosowanie produktów zamiennych w stosunku do produktów 
wskazanych w ofercie, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku 
zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku, itp.) – pod warunkiem, że produkty 
zamienne, spełniają wszystkie wymagania SIWZ i umowy, a zmiana nie prowadzi do 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; 
16) zmiany, które są wynikiem zmian w POIG, lub też zmian wytycznych, zaleceń i innych 
dokumentów programowych właściwych instytucji w systemie wdrażania POIG, strony 
dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po 
podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
17) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
18) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
 
2. Powyższe zmiany dopuszczalne będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 
Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI rozdział 1,2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XVIII. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających  o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z 

uregulowaniami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Rozliczenie za roboty wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi  w 
oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.    

 
 



 22 

Załącznik nr 1  
 
O F E R T A 
Gmina Osiek/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku   
ul. Wolności 18 
28-221 Osiek 
 
Nazwa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………….……….………….............
..................................................................................………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres wykonawcy : ……………………...................……………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... 
Numer telefonu: .................................... ……… Numer faxu: ................................................... 
Strona internetowa .............................................. e-mail: ......................................................... 
NIP : ................................................................... REGON ........................................................ 
Nr rachunku bankowego ........................................................................................................... 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pod nazwą: 
Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń 
komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
 
z dnia .................... roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego, na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz w BZP w dniu ......................, pod poz. ............................. : 
 
1. Oferujemy wykonanie całości zadania objętego przedmiotem zamówieniem za kwotę 
wynagrodzenia w zł: 
 
Netto: ............... zł, 
Należny podatek VAT: ............... zł, 
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł, 
Słownie: ............................................................................................................................. zł. 
wg poniższej specyfikacji: 
 
Nazwa elementu zamówienia sztuki Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto  
dla  
danego 
elementu 

Stawka 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto 

Komputery stacjonarne dla 
gospodarstw domowych – 
zestaw: jednostka centralna, 
monitor, klawiatura, myszka,  

30     

Drukarki dla gospodarstw 
domowych 

30     

Komputery stacjonarne dla 
jednostek podległych – zestaw: 
jednostka centralna, monitor, 
klawiatura, myszka 
OPS Osiek – 9 szt. 
Gimnazjum Osiek –  40 szt. 
Szkoła Podst. Suchowola – 15 

129     
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szt. 
Szkoła Podst. Pliskowola – 15 
szt. 
Szkoła Podst. Szwagrów – 15 
szt. 
Szkoła Podst. Osiek – 20 szt. 
Szkoła Podst. Ossala  - 15 szt. 
Serwer domeny wraz z 
systemem operacyjnym + 15 
klientów sieci + monitor, 
klawiaturam, mysz dla jednostki 
podległej OPS 

1     

Laptopy dla jednostek 
podległych + mysz 
OPS Osiek – 4 szt.  
 Gimnazjum Osiek –  10 szt. 
Szkoła Podst. Suchowola – 2 
szt. 
Szkoła Podst. Pliskowola – 2 
szt. 
Szkoła Podst. Szwagrów – 2 
szt. 
Szkoła Podst. Osiek – 2 szt.  
Szkoła Podst. Ossala  - 2 szt. 

24     

Drukarki dla jednostek 
podległych 
OPS Osiek – 2 szt.  
 Gimnazjum Osiek –  5 szt.  
Szkoła Podst. Suchowola – 2 
szt.  
Szkoła Podst. Pliskowola – 2 
szt.  
Szkoła Podst. Szwagrów – 2 
szt.  
Szkoła Podst. Osiek – 2 szt.  
Szkoła Podst. Ossala  - 2 szt. 

17     

Licencjonowane 
oprogramowanie biurowe 
dołączane do zestawu 

30     

Licencjonowane 
oprogramowanie biurowe 
umożliwiające przenoszenie 
licencji miedzy komputerami 
OPS – 13 szt.  

13      

Licencjonowane 
oprogramowanie biurowe(1 
pakiet– 5 licencji) 
Gimnazjum Osiek – 10 pakietów 
Szk. Podst. Suchowola – 4 
pakiety 
Szk. Podst. Pliskowola – 4 
pakiety 
Szk. Podst. Szwagrów – 4 
pakiety 
Szk. Podst. Osiek – 5 pakietów 
Szk. Podst. Ossala  - 4 pakiety 

31     
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Oprogramowanie antywirusowe 
w pakiecie (15 na 36 miesięcy) 
dla jednostek podległych p 
OPS Osiek – 1 pakiet 
Gimnazjum Osiek –  4 pakiety  
Szk. Podst. Suchowola – 2 
pakiety  
Szk. Podst. Pliskowola – 2 
pakiet 
Szk. Podst. Szwagrów – 2 
pakiety 
Szk. Podst. Osiek – 2 pakiety 
Szk. Podst. Ossala  - 2 pakiety 

15     

UPS dla gospodarstw 
domowych 

30     

UPS dla jednostek podległych 129     
Uruchomienie stanowiska 
komputerowego (komputer, 
drukarka, uruchomienie 
Internetu) w gospodarstwach 
domowych 

30     

Uruchomienie stanowiska 
komputerowego (komputer, ew. 
drukarka, uruchomienie 
Internetu) w jednostkach 
podległych 

153     

Instalacja, uruchomienie, 
podłączanie, kastomizacja 
sprzętu i oprogramowania 
serwera wraz z utworzeniem 
logicznej struktury sieci w OPS 

1     

 
Nazwa elementu zamówienia sztuki Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto  
dla  
danego 
elementu 

Stawka 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto 

Łącze internetowe zgodnie z 
rozdz. IV SIWZ. Pełna 
partycypacja  w kosztach 
aktywacji i utrzymania łącza. 
Opłata abonamentu za stale 
łącza internetowe dla: 
a) odbiorcy indywidualni - 
odbieranie danych od 1 Mb/s do 
10 Mb/s wysyłanie danych od 
0,256 Mb/s do 5Mb/s, 
b) jednostki podległe: - 
odbieranie danych od 10 Mb/s 
do 20 Mb/s wysyłanie danych od 
2 Mb/s do 10Mb/s.  

     

Dostarczenie Internetu dla 30 
gospodarstw domowych  

30     

Dostarczenie Internetu dla 7 
jednostek podległych. 

7     
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Nazwa elementu zamówienia sztuki Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto  
dla  
danego 
elementu 

Stawka 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto 

Zakup usługi szkoleniowej dla 
30 osób indywidualnych 
Wnioskodawcy (wynajem sali, 
catering, wynagrodzenie 
trenera, materiały szkoleniowe) 
(3 grupy po 10 osób) x 5 godz.= 
15 godz.  

1     

Zakup usługi szkoleniowej dla 
14 pracowników z jednostek 
podległych Wnioskodawcy 
(wynajem sali, catering, 
wynagrodzenie trenera, 
materiały szkoleniowe) – (2 
grupy po 7 osób) x 5 godz.  = 10 
godz. 

1     

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
3. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. 
4. Oświadczamy, że Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz 
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ........................................................................................ 
2) ....................................................................................... 
3) ....................................................................................... 
4) ....................................................................................... 
5) ........................................................................................ 
6) ........................................................................................ 
7) ...................................................................................... 
8) ...................................................................................... 
9) ...................................................................................... 
10) ....................................................................................... 
11) ....................................................................................... 
12) ....................................................................................... 
6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ............................... 
7. Udzielamy Zamawiającemu na okres nie krótszy niż ...... miesięcy gwarancji na wszystkie 
dostarczone urządzenia, oprogramowanie użytkowe, zastosowane materiały i trwałość 
wykonanych prac instalacyjnych (okres liczony od daty odbioru końcowego bez wad oraz 
usterek). 
8. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 
9. Podwykonawcy (* niewłaściwe skreślić): 
a) firma nasza zamierza wykonać zadanie z udziałem podwykonawców wykazanych  
w Załączniku nr 4 oferty*. 
b) nie zamierzamy zlecać podwykonawstwa. Całość zamówienia zostanie zrealizowana 
siłami Wykonawcy.* 
10. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 
11. Oświadczamy, pouczeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk. że 
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 
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12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
13. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w 
dokumentacji ofertowej na stronach nr ..................., które zostały zabezpieczone i 
oznakowane zgodnie z zapisem pkt. 3 Rozdziału X SIWZ. 
14. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono 
na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
Podpisano 
 
 
 
................................................................... 
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
...................... 2014 r. ..................................................... 
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Złącznik nr 2 
 
............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego 
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pod nazwą Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie 
szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 
 
oświadczam/-y, że możemy ubiegać się o udzielenie 
wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/ -emy Wykonawcę, który: 
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania); 
2. posiada wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
.................................... dn. ..................... 2014 r. . 
 

...................................................................... 
podpis/-y upełnomocnionego/-ych 
przedstawiciela/-i Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pod nazwą Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie 
szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oświadczam/-y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż nie zachodzi żadna z 
wymienionych w zapisach artykułu przesłanek. 
Jednocześnie mam/-y świadomość tego, że Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć 
mnie/nas jako Wykonawcę z postępowania o udzielenie tego zamówienia publicznego, 
jeżeli stwierdzi, że przypadki wynikające z przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych dotyczą podmiotu reprezentowanego przeze mnie/nas. 
 
.................................. dn. ..................... 2014 r. . 
 
 

........................................................................ 
podpis/-y upełnomocnionego/-ych 
przedstawiciela/-i Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
 
................................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 

W Y K A Z 
części zamówienia przewidzianych do wykonania przez podwykonawców 

 
 

 
Lp.  Opis części zamówienia 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
.................................... dn. ..................... 2014 r.  
 

……...........…............……………………….. 
Podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5A 
............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
USŁUG 

 
 

 
 
Lp. Przedmiot (nazwa) zadania 

Zakres rzeczowy 
Zamawiający (nazwa, adres) Termin realizacji 

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
................................. dn. ..................... 2014 r. . 

 
 

....................................................................... 
(Podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5B 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
DOSTAW 

 
 
 

Lp. Przedmiot (nazwa) zadania 
Zakres rzeczowy 

Zamawiający (nazwa, adres) Termin realizacji 

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
................................. dn. ..................... 2014 r. 
 

 ……............................................................... 
(Podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 

POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY 
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Lp. Nazwisko i 

Imię 
Funkcja w 
realizacji 
zadania 

Staż 
(doświadczenie) 

Posiadane 
uprawnienia 

Podstawa 
dysponowania 

w realizowanym 
zadaniu 

      
      
      
 
 
 
 
.................................... dn. ..................... 2014 r.  

 
 
 

………........................................................... 
(Podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
.............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 
Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie 
szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
 
 oświadczam/-y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 
 
 
...........................,.............................. 2014 r.  
 

…………….…............................………… 
Podpis/sy osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 
........................................................... 
(pieczęć adresowa firmy/podmiotu oddającego  
Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby) 
 
 

Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 
 
 
Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji ................................................................................ 
....................................................................................................................................................
* 
składającemu/składającej ofertę na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu 
komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w 
ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, 
realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
 niezbędnych zasobów, tj. 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
...........................,.............................. 2013 r.  
 

……………………............................…………… 
Podpis/sy osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania podmiot 
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Załącznik nr 9 

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

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych* 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu 
komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w 
ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, 
realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
przedkładam informację, w trybie art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), o tym, że moje 
przedsiębiorstwo: 
1. nie należy do grupy kapitałowej* 
2. należy do grupy kapitałowej* w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do 
grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
…………………, dn. ………….. 2014 r.  
 

…………….......……………………………………………….. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 10 
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PROJEKT 
 
UMOWA 
zawarta w Osieku w dniu ... . ... . .... roku pomiędzy: 
Gminą Osiek/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku, 28-221 Osiek ul. Wolności 18  
NIP: 8661512600 REGON: 291162168 
 reprezentowaną przez: 
Panią Małgorzatę Skwarzec – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, 
działającą na mocy udzielonego pełnomocnictwa. 
  
w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym, 
a ................................................................. 
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 
o treści następującej: 
 
§ 1. [Przedmiot umowy] 
 
1. Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i 
przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu komputerowego wraz  
z  oprogramowaniem i  montażem, dostawę Internetu oraz szkolenia dla gospodarstw 
domowych oraz jednostek podległych wskazanych przez Zamawiającego z terenu gminy 
Osiek. 
3. Szczegółowy zakres zadania i terminy wykonania określają: 
a) opis przedmiotu zamówienia,  
b) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
c) harmonogram wykonania zamówienia, 
d) lista lokalizacji wykonania zamówienia. 
Dokumenty, będące częściami umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające  
i w przypadku rozbieżności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej 
powyżej. 
4. Powyżej wymienione dokumenty (załączniki) stanowią integralną część umowy. 
 
§ 2. [Oświadczenie Wykonawcy] 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy: 
a) zapoznał się i akceptuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z 
dokumentami wymienionymi w § 1 ust.2, 
b) stwierdził, że prace, które mają być wykonane na podstawie dokumentów, o których mowa 
w § 1 ust. 2 są  technicznie wykonalne, a posiadana wiedza i doświadczenie eliminują ryzyka 
związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem z przyczyn 
dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, 
2. Wykonawca oświadcza, iż: 
- posiada wiedzę, doświadczenie i środki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
- pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania 
lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 
- nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie niniejszej umowy 
wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do niezawierania umów, których 
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wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie niniejszej umowy, 
lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty. 
- zamówienie wykona zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi normami. 
 
§ 3. [Termin wykonania umowy] 
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć oraz wykonać całość prac w terminach 
określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
2. Wykonawca zamówi konieczne materiały w terminach gwarantujących wykonanie prac 
zgodnie z terminami określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
3. Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają na dzień podpisania umowy. 
4. Poszczególne elementy realizowanego zadania (przedmiotu umowy) należy wykonać w 
następujących terminach: 
 
 „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego” 
Gospodarstwa domowe 

a. Komputery stacjonarne – zestaw: jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka  –
30 szt., 

b. Oprogramowanie biurowe z licencją – 30 szt. , 
c. Drukarki atramentowe– 30 szt. , 
d. Zasilacz awaryjny typu UPS – 30 szt. 

 
30 dni od dnia podpisania umowy 
OPS Osiek 

a. Komputery stacjonarne dla jednostek podległych – zestaw: jednostka centralna, 
monitor, klawiatura, myszka  – 9 szt.  

b. Oprogramowanie biurowe z licencją  – 13 szt. 
c. Laptopy dla jednostek podległych + mysz  – 4 szt. 
d. Serwer domeny wraz z systemem operacyjnym + 15 klientów sieci + monitor 
e. Oprogramowanie antywirusowe w pakiecie (15 na 36 miesięcy) – 1 pakiet 
f. Drukarki – 2 szt. 

 
od dnia 01.07.2014r. do dnia 31.08.2014r.   
Pozostałe jednostki podległe 

a. Komputery stacjonarne dla jednostek podległych – zestaw: jednostka centralna, 
monitor, klawiatura, myszka 
Gimnazjum Osiek –  40 szt. 
Szkoła Podst. Suchowola – 15 szt. 
Szkoła Podst. Pliskowola – 15 szt. 
Szkoła Podst. Szwagrów – 15 szt. 
Szkoła Podst. Osiek – 20 szt. 
Szkoła Podst. Ossala  - 15 szt.  

b. Drukarki dla jednostek podległych 
Gimnazjum Osiek –  5 szt.  
Szkoła Podst. Suchowola – 2 szt.  
Szkoła Podst. Pliskowola – 2 szt.  
Szkoła Podst. Szwagrów – 2 szt.  
Szkoła Podst. Osiek – 2 szt.  
Szkoła Podst. Ossala  - 2 szt.  

c. Laptopy dla jednostek podległych + mysz 
Gimnazjum Osiek –  10 szt. 
Szkoła Podst. Suchowola – 2 szt. 
Szkoła Podst. Pliskowola – 2 szt. 
Szkoła Podst. Szwagrów – 2 szt. 
Szkoła Podst. Osiek – 2 szt.  
Szkoła Podst. Ossala  - 2 szt. 

d. Licencja zbiorowa na oprogramowanie biurowe (tylko dla szkół) (1 pakiet – 5 licencji) 
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Gimnazjum Osiek –  10 pakietów  
Szk. Podst. Suchowola – 4 pakiety 
Szk. Podst. Pliskowola – 4 pakiety 
Szk. Podst. Szwagrów – 4 pakiety 
Szk. Podst. Osiek – 5 pakietów 
Szk. Podst. Ossala  - 4 pakiety  

e. Oprogramowanie antywirusowe w pakiecie (15 na 36 miesięcy) dla jednostek 
podległych 

Gimnazjum Osiek –  4 pakiety 
Szk. Podst. Suchowola – 2 pakiety  
Szk. Podst. Pliskowola – 2 pakiety 
Szk. Podst. Szwagrów – 2 pakiety 
Szk. Podst. Osiek – 2 pakiety 
Szk. Podst. Ossala  - 2 pakiety 

f. Zasilacz awaryjny typu UPS  
Gimnazjum Osiek –  40 szt. 
Szkoła Podst. Suchowola – 15 szt. 
Szkoła Podst. Pliskowola – 15 szt. 
Szkoła Podst. Szwagrów – 15 szt. 
Szkoła Podst. Osiek – 20 szt. 
Szkoła Podst. Ossala  - 15 szt. 

 
od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.   
 
„Dostawa Internetu” : 
 

a. dla 30 gospodarstw domowych – nie później niż 30 dni od dnia  podpisania umowy, 
zakończenie dostawy łącz nie wcześniej niż do 31.08.2015 r.; 

 
b. dla OPS – nie później niż 30 dni od dnia  podpisania umowy, zakończenie dostawy 

łącza nie wcześniej niż dnia 31.08.2015 r.; 
 

c. dla pozostałych 6 jednostek podległych - nie później niż 30 dni od dnia  podpisania 
umowy, zakończenie dostaw nie wcześniej niż do 31.08.2015 r. 

 
„Usługa szkoleniowa”: 
 

a. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla 30 
osób (członków gospodarstw domowych - catering, wynagrodzenie trenera, materiały 
szkoleniowe) (3 grupy po 10 osób) od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.; 

b. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu dla 14 
pracowników z jednostek podległych beneficjentowi (wynajem sali, catering, 
wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) (2 grupy po 7 osób) w terminie  od 
dnia 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. 

 
5. Termin zakończenia prac poprawkowych i porządkowych nie może przekroczyć terminów 
określonych w ust. 4. 
6. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się zakończenie wszystkich prac 
określonych w umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, 
skompletowania i przekazania dokumentacji oraz podpisania końcowego protokołu odbioru. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy.  
8. Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
jeżeli przedstawi pisemne wystąpienie do Zamawiającego, w którym udokumentuje, że 
jednostki, instytucje, organy administracji uzgadniające, opiniujące lub wydające decyzje w 
sprawie przedmiotu umowy przekroczyły terminy przewidziane w przepisach na wykonanie 
tych czynności. 
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§ 4. [Harmonogram rzeczowo-finansowy] 
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonania zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zmian/aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania zamówienia w oparciu o pisemny wniosek Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona weryfikacji przedłożonego harmonogramu. 
3. Wszystkie zmiany harmonogramu będą wymagały akceptacji Zamawiającego. 
 
§ 5. [Nadzór nad realizacją zamówienia] 
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji zamówienia: 
 
1) Kowalski Leszek, tel. 500282842, 
2) Dzieciuch Mariola, tel. 15 8671104  
 
2. Po stronie Wykonawcy pracami stanowiącymi przedmiot umowy kieruje: 
……………………………………….., tel. ……………………... 
 
§ 6. [Obowiązki Zamawiającego] 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, jaki będzie wymagała realizacja przedmiotu 
umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie sfer, kiedy takie współdziałanie 
będzie konieczne, 
b) przystępowanie do odbiorów robót zgodnie z § 12 niniejszej umowy, 
c) terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje 
i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 
zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy. 
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 
konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
§ 7. [Obowiązki Wykonawcy] 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) rozpoczęcie oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy, 
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, 
wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi, 
c) wykonanie wszystkich prace przy pomocy narzędzi i urządzeń oraz materiałów i surowców 
dostarczonych przez Wykonawcę, 
d) zgłaszanie prac do odbioru, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez 
Zamawiającego, 
e) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim), 
f) używanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnych z 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, 
g) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzonych 
prac i doprowadzenie pomieszczeń do stanu sprzed podjęcia prac. 
h) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu prac kompletu dokumentów: certyfikatów i 
deklaracji zgodności, atestów, protokołów odbiorów oraz innych dokumentów, 
i) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych 
wskutek jego działań lub zaniechań w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w 
okresie gwarancyjnym. 



 40 

j) podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób 
trzecich.  
k) instruowanie podwykonawców w zakresie koniecznym do właściwego wykonania Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed 
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru (końcowego) przez Zamawiającego. 
4. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 
wykonania przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawcę. 
6. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem 
prowadzenia prac przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń, 
włącznie z roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zaspokoi te roszczenia. 
 
§ 8 [Podwykonawcy] (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców) 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia zamierza współpracować z 
podwykonawcami. 
Zakres prac podlegających wykonaniu przez podwykonawców został określony w ofercie 
Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na piśmie propozycję podwykonawców mających 
realizować część zamówienia, podając nazwę firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych prac. 
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami lub dostawcami Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia  
Zamawiającemu umowy lub innego dokumentu zawartego z podwykonawcami celem 
zabezpieczenia środków przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wykonanie 
umowy, na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawców lub dostawców. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na żądanie 
Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca 
dodatkowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia producentów i 
dostawców wskazanych przez 
Zamawiającego materiałów wraz z informacjami o parametrach technicznych tych 
materiałów. 
3. Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na prace w ramach zadania określonego 
w § 1 ust. 1. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z podwykonawcami umów, których treść jest 
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 
5. Umowy, o których mowa w ust. 3, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
6. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami. 
7. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia 
określonych Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był 
niezgodny z SIWZ lub innymi obowiązującymi przepisami. 
8. W przypadku podzlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze tychże prac. 
9. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ofercie nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy 
i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 
10. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej 
umowy dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym 
rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie. 
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§ 9. [Wynagrodzenie Wykonawcy]  
 
1. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za zapewnienie 
wszystkich materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy a także za wykonywanie wszelkich innych obowiązków wynikających z 
Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  
 
wynagrodzenie w kwocie: ..................... zł (brutto), słownie: ......................................... w tym: 
a) wynagrodzenie ryczałtowe ..................... zł (netto); 
b) podatek VAT w wysokości ...%, co stanowi ................. zł 
 
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów oraz prac wynikających z 
opisu przedmiotu zamówienia, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób 
wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 
1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją prac objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia i określonych standardów. 
3. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie 
konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 
wysokości wynagrodzenia. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy 
wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem końcowym prac (oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy itp.). 
5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. 
 
§ 10. [Warunki płatności] 
 
1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez 
Zamawiającego będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, 
zatwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust.2, a 
także przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności 
i atestów na materiały. 
2. Faktury VAT należy wystawiać na Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
3. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie miało formę płatności ratalnej, za wykonanie 
poszczególnych etapów zamówienia, po dokonaniu przez Zamawiającego odbiorów 
częściowych lub końcowego, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 
4. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …….………, 
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur VAT.  
5. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 10 zasady rozliczeń 
Stron ulegną modyfikacji w taki sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po 
dokonaniu przez Wykonawcę koniecznych poprawek i ponownym sporządzeniu protokołu 
odbioru jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
7. (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców ) W przypadku 
zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na zasadach określonych w § 8 
warunkiem rozliczenia Wykonawcy za kolejny etap robót jest przedstawienie oświadczenia 
Podwykonawcy o zapłacie przez Wykonawcę jego należności z tytułu wykonywanych robót 
objętych niniejszą umową. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, 
które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez 
Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury częściowej i 
ostatecznej Wykonawcy kwoty w wysokości równej pełnej wartości wystawionej faktury do 
czasu otrzymania tego oświadczenia. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu nie 
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przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od 
zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. 
8. Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności 
dokumentacji, w przypadku jej zaistnienia. 
9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 
§ 11 [Oprogramowanie i licencje] 
 
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie zapewniające osiągnięcie pełnej 
funkcjonalności opisanej w przedmiocie zamówienia. 
2. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji polegających na przekazaniu 
niewyłącznego, bezterminowego i niezbywalnego prawa do korzystania z dostarczonego 
oprogramowania. 
3. Licencje, o których mowa w ust. 1, będą licencjami udzielonymi na czas nieokreślony, z 
wyjątkiem oprogramowania, którego producent nie przewidział udzielania licencji na czas 
nieokreślony. W takich przypadkach licencje muszą zostać udzielone zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej tj, co najmniej w 
okresie realizacji zamówienia. 
4. Licencja nie może być związana z określonym stanowiskiem pracy lub komputerem. 
5. Zamawiający wymaga aby warunki licencji na oprogramowanie uprawniały 
Zamawiającego do korzystania z w/w oprogramowania na następujących polach 
eksploatacji: 
1) użytkowanie oprogramowania w zakresie wynikającym z jego charakteru i przeznaczenia 
w siedzibie Zamawiającego (w tym w siedzibie jego podległych jednostek organizacyjnych, u 
beneficjentów ostatecznych – osób prywatnych), wyłącznie na użytek własny i bez prawa 
dystrybucji, użyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych sublicencji lub 
innego przenoszenia swych praw na osoby trzecie, 
2) zwielokrotnienie (sporządzanie kopii bezpieczeństwa) całości lub części oprogramowania 
w ilości niezbędnej do zachowania ciągłości pracy sytemu, 
3) użytkowania oprogramowania przez Beneficjentów Ostatecznych w zakresie wynikającym 
z jego charakteru i przeznaczenia wyłącznie na użytek własny i bez prawa dystrybucji, 
użyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych sublicencji lub innego 
przenoszenia swych praw na osoby trzecie 
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu opieki autorskiej (m.in. usuwanie błędów 
oprogramowania oraz dostarczanie łat (poprawek) oprogramowania) na oprogramowanie 
którego jest autorem w okresie gwarancji określonym w § 14 ust. 1. 
 
§ 12 [Odbiór prac] 
1. Odbiory przedmiotu umowy będą się odbywały na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych i końcowego po zakończeniu poszczególnych zadań określonych w § 1 ust.2 
Umowy, w terminach wynikających z §3 ust. 4 Umowy. 
2. Do dokonania odbiorów przedmiotu umowy Zamawiający upoważni Komisję do odbioru 
robót, zwaną dalej „Komisją”. Skład Komisji ustala Zamawiający, z tym, że Wykonawca ma 
prawo za każdym razem delegować 2 przedstawicieli do komisji odbiorowej. 
3. Zamawiający odbierze prace zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że 
prace te będą wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą wykonawcy z 
dnia ………….. zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, wskazaniami 
przedstawiciela Zamawiającego, obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi oraz przekazane zostaną wymagane dokumenty zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 
h niniejszej umowy. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów Komisja sporządzać będzie protokoły 
częściowe i końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
wskazane przez Zamawiającego terminy usunięcia stwierdzonych wad. Terminy usunięcia 
wad nie mogą być dłuższe niż okres niezbędny do niezwłocznego wykonania tych czynności. 
Jeżeli usterki nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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Wykonawca od następnego dnia będzie pozostawał w zwłoce, co do zakończenia robót i 
podlegał karom umownym zgodnie z postanowieniami § 16 umowy. 
5. Protokół częściowego odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę 
sporządzenia, wykaz dostarczonego sprzętu i/lub oprogramowania, wykaz 
przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia, wynik przeprowadzonych testów 
akceptacyjnych oraz podpisy członków Komisji. 
6. Protokół końcowy odbioru zostanie sporządzony na podstawie wszystkich częściowych 
protokołów odbioru zamówienia. 
7. Odbiór końcowy może dotyczyć sprzętu informatycznego i oprogramowania odebranych 
uprzednio w ramach odbioru częściowego tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do 
stwierdzenia prawidłowości ich współpracy z sprzętem informatycznym i oprogramowaniem 
odebranym w ramach pozostałych odbiorów częściowych. 
8. Strony postanawiają, ze przy sporządzaniu wszelkich protokołów odbioru może być 
obecny rzeczoznawca wybrany przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę w terminie 7 dni przed sporządzeniem protokołu odbioru. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
zgłoszenia gotowości odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Postanowienia ust. 4 
mają odpowiednie zastosowanie do odbioru zakwestionowanych robót. 
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie wady lub braki w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 
h umowy, aż do czasu ich usunięcia. 
11. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentacji, o 
której mowa w § 7 ust. 1 pkt h umowy. 
 
§ 13. [Ubezpieczenia] 
 
1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i od 
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej do wartości całkowitego wynagrodzenia 
wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców mających ubezpieczenie 
opisane w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu. 
 
§ 14. [Gwarancja] 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres nie krótszy niż ...... miesięcy gwarancji na 
wszystkie 
dostarczone urządzenia, oprogramowanie użytkowe, zastosowane materiały i trwałość 
wykonanych prac instalacyjnych (okres liczony od daty odbioru końcowego bez wad oraz 
usterek). 
2. W przypadku, jeżeli producent dostarczonego sprzętu standardowo udziela gwarancji 
dłuższej niż określonej w ust. 1 Wykonawca dodatkowo udzieli Zamawiającemu gwarancji 
producenta. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym 
możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie 
dłuższym niż w terminie określonym przez Zamawiającego pisemnie lub faksem. 
4. Wszelkie prace gwarancyjne będą wykonywane na warunkach określonych w SIWZ. 
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym w ust. 3 
niniejszego paragrafu terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie podlegał z 
tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy. W takim 
przypadku Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy pisemnie lub 
faksem usunąć wady i usterki własnym staraniem, a poniesionymi kosztami w całości 
obciążyć Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty 
przekazania mu wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. 
6. Zamawiający ustala: 
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1) maksymalny czas reakcji (w jakim wykonawca ma usunąć: usterki, awarie, ujawnienie się 
wad; sprzętu lub usługi uniemożliwiające korzystanie z nich)  dla poszczególnych usług lub 
urządzeń to:  
- punkt dostępowy do internetu dla instytucji - 2 dni,  
- punkt dostępowy do internetu dla odbiorcy indywidualnego - 5 dni,  
- serwer dla potrzeb OPS - 5 dni roboczych,  
- stacja robocza (komputer stacjonarny lub laptop) - 10 dni roboczych,  
- drukarka - 15 dni roboczych,  
- urządzenie podtrzymujące napięcie - 15 dni roboczych;  
 
2) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić adres e-mail, na który będzie możliwe wysyłanie 
opisywanych zgłoszeń.  
 
3) Dowodem potwierdzającym przekroczenie czasu reakcji jest wydruk e-mail zgłoszenia 
usterki awarii (z zachowaniem kopii w formie elektronicznej),  w którym wskazano:  
- usterkową usługę lub sprzęt który uległ awarii,  
- miejsce wystąpienia usterki lub awarii,  
- opisano problem, który uniemożliwia wykorzystanie usługi czy eksploatację sprzętu,  
- określono datę wystąpienia zdarzenia. 
 
4) W przypadku niedotrzymania terminów maksymalnego czasu reakcji (w jakim 
wykonawca ma usunąć: usterki, awarie, ujawnienie się wad; sprzętu lub usługi  
uniemożliwiające korzystanie z nich)  dla poszczególnych usług lub urządzeń obowiązywały 
będą kary wymienione w §16 ust. 1 pkt 1  
 
 
§ 15. [Postanowienia dodatkowe] 
 
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania prac w 
szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 
utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach. 
2. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duże, ze stwarza 
realne zagrożenie niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 4 i 5 lub gdy prace 
wykonywane są w sposób wadliwy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy podjęcia 
działań zmierzających w celu nadrobienia opóźnienia lub usunięcia wad. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykona przedmiotu 
niniejszej Umowy na warunkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub gdy 
stwierdzi, iż wykonane dotychczas prace przez Wykonawcę nie odpowiadają opisowi 
przedmiotu zamówienia, zasadom wiedzy technicznej, polskim normom, wskazaniom 
przedstawiciela Zamawiającego oraz obowiązującym przepisom, Zamawiający powierzy 
wykonanie pozostałych prac wybranemu przez siebie podmiotowi, który prace te wykona na 
koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień do naliczania kar umownych. 
W takim przypadku, w razie ujawnienia się wad po wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, 
Zamawiający ma prawo realizować wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji względem 
pierwotnego Wykonawcy. 
4. We wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy a w szczególności 
dotyczących koordynacji prac, dyscypliny pracy, porządku na terenie prac Wykonawca 
podlega przedstawicielowi Zamawiającego określonemu w § 5 ust. 2 umowy. 
5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej 
odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w tym również za rodzaj i 
dostawę wszelkich materiałów użytych przez Wykonawcę. 
6. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji zadania nastąpiło z winy Wykonawcy 
uszkodzenie wykonanych prac, Wykonawca dokona na swój koszt ich naprawy. 
7. Do przeniesienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego 
wynikającej z umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona pod rygorem 
nieważności na piśmie. 
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§ 16. [Kary umowne] 
 
1. Strony ustaliły następujące przesłanki naliczenia kar umownych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od 
umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność (z 
wyłączeniem przyczyny dotyczącej braku lub zwłoce w płatności wynagrodzenia) w 
wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9, za tę część 
przedmiotu umowy, od których wykonania odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego 
przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy, chyba że 
Zamawiający odstąpił od umowy. 
3. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub w 
przypadku wystąpienia wad ukrytych. 
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 
wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 
zastępczego usunięcia wady. 
5 Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
6. W razie niedotrzymania terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3, Wykonawca 
poniesie koszty utraty lub pomniejszenia dotacji przez Zamawiającego, ponieważ opóźnienia 
realizacji umowy mogą wpłynąć na obniżenie lub utratę dotacji lub konieczność ponoszenia 
kosztów obsługi projektu w okresie wynikającym z opóźnienia realizacji zamówienia. 
 
§ 17. [Rozwiązanie umowy] 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należytego z tytułu wykonania części umowy. 
3. W przypadku 30-dniowego opóźnienia w realizacji Umowy z winy Wykonawcy, w 
odniesieniu do terminów określonych w załączniku nr 2 do umowy (harmonogram rzeczowo 
– finansowy), Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę także w przypadku: 
a) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem części prac lub z ich wykonywaniem tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne by zdołał je ukończyć w umownym terminie, 
b) realizacji prac przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej 
umowy,  
c) stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego 
Wykonawcy lub gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy, 
d) zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego. 
5. W każdym przypadku rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma rozwiązującego 
umowę jest dowód nadania pisma przez Zamawiającego listem poleconym za dowodem 
doręczenia na adres Wykonawcy 
wskazany w § 18 ust. 7 niniejszej Umowy skutek rozwiązania umowy następuje z chwilą 
doręczenia pisma rozwiązującego umowę przez Zamawiającego Wykonawcy. 
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6. W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół 
inwentaryzacji prac na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt. 
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 
do spełnienia następujących obowiązków: 
a) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych prac, za wyjątkiem prac, których 
wstrzymanie naraziłoby Zamawiającego na znaczne szkody, 
b) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
c) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, 
d) zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 
 
§ 18. [Postanowienia końcowe] 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług. 
Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od 
nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie z pracy) przy czym osoby 
zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać 
uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich, 
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu nie 
wywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz 
wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych 
do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia, przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale 
kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich, 
Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 
jest akceptacja zmiany przez Zamawiającego. 
3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w 
zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia, 
4) dopuszczalne są następujące zmiany: zmiana adresu, numerów kontaktowych, numeru 
konta bankowego, zmiany lokalizacji beneficjentów ostatecznych w obrębie Gminy Osiek etc, 
5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 
prawnego, 
6) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianach technicznych o ile są one dla 
Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione (w szczególności polepszenie 
parametrów urządzeń/usługi bez uszczerbku dla innych parametrów urządzeń/usługi), 
7) dopuszczalna jest zmiana umowy: 
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
zamawiającego, 
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe, 
c) gdy wystąpi siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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8) dopuszczalne są zmiany terminów i płatności objęte Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym – w przypadku, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie 
się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty, 
9) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie 
optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu gospodarnemu 
wydatkowaniu środków finansowych, 
10) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego. Zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, jeśli: 
- taniej otrzymuje ten sam sprzęt, 
- otrzymuje za tę samą cenę sprzęt o lepszych parametrach, 
- wykonawca szybciej wykonuje zamówienie, 
- wykonawca wykonuje zamówienie później niż pierwotnie zakładano, ale Zamawiający 
odnosi z tego tytułu korzyści, pod warunkiem, że zamawiający uzyska uprzednio zgodę 
WWPE na wydłużenie terminu realizacji umowy, 
- zmiany są korzystne dla Zamawiającego, jeśli na skutek czynników obiektywnych, 
nieprzewidzianych lub zawinionych przez zamawiającego grozi mu pomniejszenie bądź 
utrata dofinansowania, a aneksowanie umowy takiemu ryzyku zapobiega. 
11) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań 
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu 
12) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac. 
13) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 
14) Zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
(technologicznych) niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
15) dopuszczalne będzie zastosowanie produktów zamiennych w stosunku do produktów 
wskazanych w ofercie, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku 
zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp.) – pod warunkiem, że produkty 
zamienne, spełniają wszystkie wymagania SIWZ i umowy, a zmiana nie prowadzi do 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, 
16) zmiany, które są wynikiem zmian w POIG, lub też zmian wytycznych, zaleceń i innych 
dokumentów programowych właściwych instytucji w systemie wdrażania POIG, strony 
dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po 
podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
17) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
18) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej 
umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron umowy są: 
a) ze strony Zamawiającego - ………………….. 
b) ze strony Wykonawcy - …………………… 
7. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy kierowana będzie na adres:. 
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a) Zamawiającego - ……………………… 
b) Wykonawcy - …………………………… 
8. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od 
jej dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone. 
9. W razie wątpliwości, co do treści niniejszej Umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma 
treść SIWZ, treść niniejszej Umowy, odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego, oraz niepozostające w sprzeczności z warunkami zamówienia ewentualne 
dodatkowe postanowienia oferty. 
 
 
.............................                                                           .............................. 
ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 11 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie 
dostawy sprzętu komputerowego i serwerów w ramach  projektu: Dostawa sprzętu 
komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w 
ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, 
realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
- dostawy sprzętu komputerowego obejmującego: komputer wraz z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, monitor, klawiaturę i myszkę, 
- dostawy serwerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym i 
antywirusowym, monitorami, klawiaturami i myszkami. 
 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
 
2. Realizacji zamówienia: 

 
W ramach realizacji zamówienia zostanie dostarczone 183 sztuk zestawów komputerowych 
wraz z oprogramowaniem oraz 1 sztuki serwerów wraz z monitorami, klawiaturami  
i myszkami oraz oprogramowaniem. Ze względu na różnice w wykorzystaniu komputerów 
przez użytkowników indywidualnych oraz przez samorządowe jednostki podległe komputery 
te zostały podzielone na dwa typy: model A – komputery stacjonarne wraz z monitorami, 
klawiaturami i myszkami (159 sztuk) dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych 
oraz model B – laptopy wraz z myszkami (24 sztuk) dla użytkowników instytucjonalnych  
w  jednostkach podległych Gminie Osiek. 

Zestawy komputerowe po dostawie, zostaną uruchomione i podłączone w wyznaczonych 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych na terenie gminy Osiek. Użytkownicy 
tych komputerów będą mieli możliwość korzystania w sposób bezpieczny z dostępu do 
Internetu. Dostarczone zestawy komputerowe, serwery i laptopy oraz monitory mają być 
objęte 3-letnią gwarancją producenta (o ile w wymaganiach minimalnych nie zaznaczonno 
inaczej) z czasem naprawy sprzętu maksymalnie 24 h - w następny dzień roboczy - na 
miejscu u klienta od momentu zgłoszenia usterki. Do napraw gwarancyjnych mają być 
wykorzystywane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry 
uszkodzonych elementów. 

 

3. Wymagania ogólne stawiane wszystkim urządzeniom informatycznym: 
1) wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe; 

2) urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych; 
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3) do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w 

formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim. W przypadku serwera dopuszczalna 

jest dokumentacja w języku angielskim; 

4) do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających 

odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu;  

5) wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i 

transmisyjnym. 

4. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym komputerom stacjonarnym – model A (159 sztuk ) 

 

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4000 
punktów 

Pamięć 
operacyjna 

4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 

Parametry 
pamięci 
masowej 

Min. 500 GB SATA 
 

Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze 
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 
oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, o min rozdzielczości 1600x 900 @ 60Hz 
(cyfrowo) i 1280x1024 @ 75Hz (analogowo) 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition 
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 

Obudowa Typu Tower, MidiTower MiniTower lub Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI 
Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” 
zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne 
Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 110cm;  waga max 
10 kg 
Zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz 
prądu zmiennego i efektywności min. 90%,  
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany 
wizualny lub dźwiękowy  system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności 
musi sygnalizować: 

 Przebieg procesu POST 
 Awarię BIOS-u 
 Awarię procesora  
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, 

kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów wymaganych dla płyty głównej 

Zgodność z 
systemami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
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operacyjnymi i 
standardami 

komputerów z oferowanym systemem operacyjnym  

Bezpieczeństwo Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. 
BIOS  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

a/ wersji BIOS,  
b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego 
e/ rodzajach napędów optycznych 
f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
g/ kontrolerze audio 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez 
podania hasła administratora. 

 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS 
w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

 Możliwość wyłączania portów USB. 
 Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
a.  Pakiet biurowy 

a. Pakiet biurowy,  
b. Oprogramowanie antywirusowe,  
c.Program do odczytu dokumentów PDF,  
d. Głosowy komunikator internetowy,  
e. Przeglądarki internetowe,  
f. Program do kompresji dekompresji,  
g.Klient poczty do obsugi e-mail,  
h. Program do odtwarzania multimediów 
 
Oficjalna wersja pakietu biurowego (dopuszczone rozwiązania typu opensource) w 
polskiej wersji językowej lub pakiet równoważny, zawierający minimum: 
1. Edytor tekstu zawierający zaawansowane funkcje formatowania tekstu, tworzenie 
tabel, osadzanie obiektów, tworzenie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem 
zewnętrznych źródeł danych. Umożliwiający zapisanie dokumentów utworzonych w 
formatach: 
 - Tekst sformatowany *.rtf, Standard Open Document *.odt, dokument programu 
works *.wps, jednostronicowy dokument HTML *.html, plik PDF *.pdf, dokument 
programu word *.doc, dokument XML *.xml 
2.Arkusz kalkulacyjny umożliwiający przygotowywanie kalkulacji i zestawień, jak 
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również pracę z danymi zewnętrznymi takimi jak pliki czy serwery baz danych. 
Funkcje tworzenia wykresów i diagramów.  
Budowa formuł oraz analizą danych, formatowanie warunkowe. Obsługa arkusza w 
którym możliwe jest do wykorzystania milion wierszy i 16 tysięcy kolumn. 
umożliwiający zapisywanie arkuszy kalkulacyjnych lub ich zawartości w różnych 
formatach plików jako: arkusz kalkulacyjny XML *.xml oraz *.xls, Standard Open 
Dokument ODS *.ods, dBase *.dbf, Pliki tekstowe unicode/rozdzielny 
tabulacjami/przecinkami w standardach PC i Macintosh *.txt, *.csv, Jednostronicowy 
dokument HTML *.html, plik PDF *.pdf. 
3.Program do tworzenia, edycji i przeglądania prezentacji 
Edytor prezentacji umożliwiający zapisywanie prezentacji multimedialnych w 
różnych formatach plików jako: 
pokaz slajdów - Standard Open Dokument ODP *.odp, oparty na języku XML, który 
nie zawiera elementów VBAProject *.ppsx, pokaz slajdów, oparty na języku XML, 
który zawiera elementy VBAProject *.ppsxm 
prezentacja oparta na języku XML *.pptx 
prezentacja oparta na języku XML i zawierająca makra *.pptm 
szablon oparty na języku XML *.potx 
Windows Media Video *.wmv 
jako prezentacja multimedialna*.ppt 
jako szablon prezentacji *.pot 
lub jako pokaz slajdów *.pps 
 
Pakiet biurowy w pełni kompatybilny z systemem operacyjnym 
wyspecyfikowanym niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

b. Program 
antywirusowy 

1. Proaktywna ochrona w czasie rzeczywistym 
2. Antivirus 
3. Antispyware 
4. Codzienne aktualizacje definicji wirusów, 
5. Bezpłatne aktualizacje pobierane z internetu 
6. Ochrona podczas surfowania w sieci 
7. Ochrona podczas korzystania z bankowości internetowej 
8. Kwarantanna podejrzanych plików 
9. Ochrona przed zagrożeniami z różnych systemów 
10. Kontrola dostępu do pamięci przenośnych (np. CD, pendrive) 
11. Autoochrona 
12. Wbudowane, centralnie zarządzane narzędzie diagnostyczne 
13. Licencja wykupiona na okres 3 lat wraz z odpowiednimi dokumentami i kluczami 
licencyjnymi. W przypadku gdyby nie było to możliwe Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużania licencji do 3 lat, po podstawowym okresie licencjonowania. 
14. Subskrypcja definicji wirusów w okresie 3 lat. Na każdym z dostarczonych 
komputerów program antywirusowy musi być zainstalowany, skonfigurowany i w 
pełni działający, wraz z ważną licencją 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu. 

c. Program do 
odczytu 
dokumentów 
PDF 

Program zapewniający pełną funkcjonalność odczytu plików w formacie PDF. 
Program musi być dostępny w wersji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego. W 
pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

d. Głosowy 
komunikator 
internetowy  
 

Głosowy komunikator internetowy, posiadający minimum następujące funkcje: 
· Darmowe rozmowy wideo  
· Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (za dodatkową opłatą) 
· Bezpłatne rozmowy głosowe pomiędzy użytkownikami programu 
· Grupowe rozmowy wideo 
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· Poczta głosowa 
· Identyfikator rozmówcy 
· Wysyłanie plików 
· Przekierowywanie rozmów 
· Wysyłanie sms 
· Działanie za NAT i zmiennym IP. 
Z polskim interfejsem. W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z niniejszej 
tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

e. Niezależne 
przeglądarki 
internetowe 

Minimum trzy niezależne przeglądarki internetowe na licencji bezpłatnej bez 
ograniczenia czasowego. Z polskim interfejsem. 
Zgodne z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Muszą one być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

f. Program do 
kompresji/deko
mpresji 

Program do kompresji/dekompresji archiwów ZIP/RAR itp. 
Program w wersji darmowej umożliwiający kompresję i dekompresję archiwów min 
zip/rar. W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

g. Program do 
obsługi poczty 
e-mail 

Program na licencji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego, umożliwiający obsługę 
poczty e-mail. Z polskim interfejsem. W pełni kompatybilny z systemem 
operacyjnym niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

h. Program do 
odtwarzania 
multimediów 

Program na licencji bezpłatnej, bez ograniczenia czasowego, umożliwiający 
odtwarzanie multimediów audio/wideo, wraz z zestawem kodeków dla 
najpopularniejszych formatów audio/wideo. 
W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z pozycji 1 niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Pozostałe 
wymagania 

a. Możliwość telefonicznego lub przez stronę WWW sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
b. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, 
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub 
numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie 
internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis 
uzyskania w/w informacji) 
c. Wzmacniana obudowa, z elementami metalowymi, 
d. Kąt otwarcia matrycy min. 180 stopni, 
e. Przewodowa klawiatura i mysz usb z mikronadajnikiem 
f.  Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym: 5 GNIAZD, typ: 
MASTER/SLAVE. 

Personalizacja Komputery muszą być oznaczone naklejką antykradzieżową, pozostawiającą trwały 
ślad na obudowie po jej zerwaniu, o wymiarach 40 mm ×70 mm z opisem, zgodnym 
z projektem graficznym stanowiącym załącznik do umowy, zawierającym m.in. 
informacje, że sprzęt jest własnością Zamawiającego, logotypem Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz z formułą o charakterze finansowania 
projektu. 

Urządzenie 
zabezpieczające  

Rodzaj, Wolnostojący, Moc skuteczna, min. 400 W, Moc pozorna, 650 VA, Napięcie 
wejściowe, 220 V, Napięcie wyjściowe, 220 V, Kształt przebiegu sinus, Sinusoida 
przybliżona, Topologia, Off line (VFD), Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu, 
11,4 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu, 2,4 min, Czas przełączania, 4 
ms, Sygnalizacja pracy, Diody LED, Interfejs, usb 
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5. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym monitorom – (160 sztuk w tym: 30 szt.-gospodarstwa domowe, 
129 sztuk dla OPS i pozostałych jednostek podległych, 1 serwer dla OPS): 
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5” 
Rozmiar plamki 0,300 mm 
Jasność 250 cd/m2 
Kontrast 1000:1 
Kąty widzenia 
(pion/poziom) 160/170 stopni 

Czas reakcji matrycy max 5ms 
Rozdzielczość 
maksymalna 1366 x 768 przy 60Hz 

Częstotliwość 
odświeżania 
poziomego 

30 – 83 kHz 

Częstotliwość 
odświeżania 
pionowego 

56 – 75 Hz 

Pochylenie monitora W zakresie od -4 do +21 stopni 
Powłoka powierzchni 
ekranu Antyodblaskowa 

Podświetlenie System podświetlenia LED 
Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 
Waga bez podstawy Maksymalnie 2,7 kg 
Zużycie energii 18 W(typowe); 22 W(maksymalnie), tryb czuwania <= 0,5W 
Złącze  15-stykowe złącze D-Sub 
Gwarancja Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji 36 miesięcy z opcją „door to door” 

(wszystkie koszty obsługi serwisowej pokrywa Wykonawca), z czasem reakcji 
serwisu na drugi dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki, dostępności 
części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 3 lat 
od momentu dostawy. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta  - wymagane oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do 
oferty).   
Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001 - do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis 
urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą (certyfikat).  
Wykonawca uruchomi telefon kontaktowy dla użytkowników sprzętu w sprawie 
usterek, awarii oraz zapewni podstawowy help-desk codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 09-17.00. 

Certyfikaty Energy Star 5.1, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5; EPEAT Silver 
Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm 

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników lub głośniki 
wbudowane   
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6. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym komputerom przenośnym (laptopy)–model B (24 sztuk) 

Składowe 
komputera 
 

Wymagane minimalne parametry techniczne 
 

TYP Komputer przenośny z ekranem 15" lub większy o rozdzielczości: 
minimum HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy 

Zastosowanie Komputer przenośny z segmentu biznesowego będzie wykorzystywany dla 
potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty 
elektronicznej 

Procesor Procesor klasy x86 lub x64, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośnych, 
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik 
min.: 
4000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na 
stronie 
http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

Pamięć 
 

operacyjna RAM 
Minimum 4GB, możliwość rozbudowy do min. 8GB 

Parametry 
pamięci masowej 

SSD pojemność min 120GB GB SATA MTFB min. 1200000 godzin, prędkość 
odczytu nie mniejsza niż 400 MB/s 

Napęd optyczny DVD-RW, umożliwiający odczyt z i zapis(jednokrotny i wielokrotny) na 
następujące rodzaje nośników CD-RW, DVD-RW, DVD+RW,  

Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej, ze 
sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU 
(Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 

Wyposażenie 
multimedialne 
 

Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki 

Wymagania 
dotyczące baterii 
i zasilania 
 

Minimum 6-cell, minimum 55WHr, technologia Li-Ion, Zasilacz zgodny z CE. 
Wtyczka sieciowa w standardzie europejskim. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 
 

Zgodność z 32 lub 64 bitową wersją systemu operacyjnego dostarczanego 
przez 
Wykonawcę. (załączyć do oferty wydruk ze strony producenta) 

BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 
- wersji BIOS, 
- nr seryjnym komputera, 
- ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, 
- typie procesora 
- pojemności zainstalowanego dysku twardego 
- rodzaju napędu optycznego 
- zainstalowanej grafice 
- kontrolerze audio 
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń. 
- Możliwość uruchomienia trybu Recovery z ukrytej partycji. 
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- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB 
- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Certyfikaty i 
standardy 
 

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta 
dostarczanego przez Wykonawcę systemu operacyjnego potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem 
operacyjnym w wersji 32bit lub 64bit (załączyć wydruk ze strony producenta 
dostarczanego systemu operacyjnego) 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- Certyfikat EnergyStar  

Bezpieczeństwo -Wbudowana w komponenty sprzętowe technologia, pozwalająca na całkowite 
zablokowanie sprzętu w przypadku kradzieży, zagubienia, lub braku 
komunikacji z centralnym serwerem przez określony przedział czasu. 
-Technologia musi umożliwiać zablokowanie komputera automatycznie po 
zaistnieniu zdefiniowanego zdarzenia, w celu zablokowania bootowania 
systemu, nawet jeśli zmieniono sekwencję bootowania, przeinstalowano 
system operacyjny, lub dysk twardy jest wymieniony, uszkodzony lub 
sformatowany. 
-Możliwość zdefiniowania ilości nieudanych prób logowania, po których 
następuje automatyczne zablokowanie sprzętu.  
-Możliwość zdefiniowania czasu i ilości nieudanych prób skomunikowania się 
sprzętu z centralnym serwerem, po którym następuje automatyczne 
zablokowanie sprzętu. 
-Sprzęt, po zablokowaniu może powrócić do pełnej funkcjonalności poprzez 
wpisanie przez użytkownika hasła pre-definiowanego przez administratora w 
pamięci nieulotnej sprzętu. 
-Wprowadzenie jednorazowego kodu reaktywującego, wygenerowanego przez 
Administratora 
-Wymienione powyżej funkcjonalności muszą być konfigurowane zdalnie za 
pomocą specjalnej usługi, współdziałającej z technologią sprzętową. 

Porty, złącza, 
napędy, 
akcesoria 
 

a. 1xVGA, 
b. 1 x HDMI/miniHDMI i/lub DisplayPort, 
c. Minimum 3 szt. USB 2.0, w tym min. 1 szt. USB 3.0 
d. Złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 
e. 1 złącze Express-Card, 
f. Czytnik kart multimedialnych minimum SD, SDHC i MMC, 
g. Kamera minimum 2,0 Mpix wbudowana w obudowę ekranu komputera, 
h. Mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, 
i. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą 
główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci 
wewnętrznego modułu, 
j. Klawiatura (układ US -QWERTY), min. 102 klawisze, odporna na zalanie 
cieczą, 
k. Touchpad, 
l. Wbudowany moduł Bluetooth, 
m. Modem 3G HSPA - 850/900/1800/1900 MHz 
n. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny, 
o. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. 

System operacyjny System operacyjny w wersji 32bit lub 64, wraz z nośnikiem pozwalającym na 
ponowną instalację systemu, niewymagający rejestracji/aktywacji poprzez 
Internet czy telefon (wraz ze sterownikami komponentów komputera i 
programów wymienionych w pozycjach 1-20 zamieszczonych poniżej). 
Dostarczany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
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możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą 
być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony 
serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi). 
8. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 
uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać  
9. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania 
oraz aktualizowania systemu. 
10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
11. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego 
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna 
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym 
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 
13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 
urządzeniami zewnętrznymi. 
15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność 
systemu lub aplikacji. 
17. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
18. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

System operacyjny 
c.d. 

19. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych plików systemowych, danych użytkownika. 
20. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość 
uruchamiania interpretera poleceń. 
21. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
22. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
23. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na 
dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
24. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
25. Udostępnianie modemu. 
26. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
27. Możliwość przywracania plików systemowych. 
28. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 
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(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 
29. System powinien posiadać funkcję umożliwiająca łatwiejszą i sprawniejszą 
obsługę dla osób niedowidzących tj. narzędzie lupy, personalny efekt wizualny 
wysoki kontrast. 
30. Pełna kompatybilność i zgodność z pozostałymi dostarczanymi przez 
Wykonawcę aplikacjami. Jeżeli wymaga tego producent systemu 
operacyjnego oraz specyfika przeznaczenia zestawów komputerowych należy 
dołączyć licencje umożliwiające Zamawiającemu wielokrotne użyczanie 
Beneficjentom Ostatecznym komputerów, zawierających zaoferowany przez 
Wykonawcę system operacyjny. 
Wersja instalacyjna systemu wraz z zestawem aplikacji wymienionych w 
pozycjach 2-12 musi znajdować się poza dołączonym nośnikiem, także na 
ukrytej partycji Recovery, umożliwiając przywrócenie stanu początkowego 
komputera przez użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy z 
zakresu sprzętu komputerowego (Beneficjentów), poprzez zainicjowanie tej 
procedury za pomocą naciśnięcia odpowiedniej sekwencji klawiszy podczas 
rozruchu komputera. 

Pakiet biurowy Oficjalna wersja pakietu biurowego (dopuszczone rozwiązania typu 
opensource) w polskiej wersji językowej lub pakiet równoważny, zawierający 
minimum: 
1. Edytor tekstu zawierający zaawansowane funkcje formatowania tekstu, 
tworzenie tabel, osadzanie obiektów, tworzenie korespondencji seryjnej z 
wykorzystaniem zewnętrznych źródeł danych. Umożliwiający zapisanie 
dokumentów utworzonych w formatach: 
 - Tekst sformatowany *.rtf, Standard Open Document *.odt, dokument 
programu works *.wps, jednostronicowy dokument HTML *.html, plik PDF 
*.pdf, dokument programu word *.doc, dokument XML *.xml 
2.Arkusz kalkulacyjny umożliwiający przygotowywanie kalkulacji i zestawień, 
jak również pracę z danymi zewnętrznymi takimi jak pliki czy serwery baz 
danych. Funkcje tworzenia wykresów i diagramów.  
Budowa formuł oraz analizą danych, formatowanie warunkowe. Obsługa 
arkusza w którym możliwe jest do wykorzystania milion wierszy i 16 tysięcy 
kolumn. umożliwiający zapisywanie arkuszy kalkulacyjnych lub ich zawartości 
w różnych formatach plików jako: arkusz kalkulacyjny XML *.xml oraz *.xls, 
Standard Open Dokument ODS *.ods, dBase *.dbf, Pliki tekstowe 
unicode/rozdzielny tabulacjami/przecinkami w standardach PC i Macintosh 
*.txt, *.csv, Jednostronicowy dokument HTML *.html, plik PDF *.pdf. 
3.Program do tworzenia, edycji i przeglądania prezentacji 
Edytor prezentacji umożliwiający zapisywanie prezentacji multimedialnych w 
różnych formatach plików jako: 
pokaz slajdów - Standard Open Dokument ODP *.odp, oparty na języku XML, 
który nie zawiera elementów VBAProject *.ppsx, pokaz slajdów, oparty na 
języku XML, który zawiera elementy VBAProject *.ppsxm 
prezentacja oparta na języku XML *.pptx 
prezentacja oparta na języku XML i zawierająca makra *.pptm 
szablon oparty na języku XML *.potx 
Windows Media Video *.wmv 
jako prezentacja multimedialna*.ppt 
jako szablon prezentacji *.pot 
lub jako pokaz slajdów *.pps 
 
Pakiet biurowy w pełni kompatybilny z systemem operacyjnym 
wyspecyfikowanym niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Program 1. Proaktywna ochrona w czasie rzeczywistym 
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antywirusowy 2. Antivirus 
3. Antispyware 
4. Codzienne aktualizacje definicji wirusów, 
5. Bezpłatne aktualizacje pobierane z internetu 
6. Ochrona podczas surfowania w sieci 
7. Ochrona podczas korzystania z bankowości internetowej 
8. Kwarantanna podejrzanych plików 
9. Ochrona przed zagrożeniami z różnych systemów 
10. Kontrola dostępu do pamięci przenośnych (np. CD, pendrive) 
11. Autoochrona 
12. Wbudowane, centralnie zarządzane narzędzie diagnostyczne 
13. Licencja wykupiona na okres 3 lat wraz z odpowiednimi dokumentami i 
kluczami licencyjnymi. W przypadku gdyby nie było to możliwe Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużania licencji do 3 lat, po podstawowym okresie 
licencjonowania. 
14. Subskrypcja definicji wirusów w okresie 3 lat. Na każdym z dostarczonych 
komputerów program antywirusowy musi być zainstalowany, skonfigurowany i 
w pełni działający, wraz z ważną licencją 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu. 

Program do 
odczytu 
dokumentów 
PDF 

Program zapewniający pełną funkcjonalność odczytu plików w formacie PDF. 
Program musi być dostępny w wersji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego. 
W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Głosowy komunikator 
internetowy  
 

Głosowy komunikator internetowy, posiadający minimum następujące funkcje: 
· Darmowe rozmowy wideo 
· Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (za dodatkową opłatą) 
· Bezpłatne rozmowy głosowe pomiędzy użytkownikami programu 
· Grupowe rozmowy wideo 
· Poczta głosowa 
· Identyfikator rozmówcy 
· Wysyłanie plików 
· Przekierowywanie rozmów 
· Wysyłanie sms 
· Działanie za NAT i zmiennym IP. 
Z polskim interfejsem. W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z 
niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Niezależne 
przeglądarki 
internetowe 

Minimum trzy niezależne przeglądarki internetowe na licencji bezpłatnej bez 
ograniczenia czasowego. Z polskim interfejsem. 
Zgodne z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Muszą one być on również integralną częścią partycji Recovery i 
dołączonego nośnika z obrazem systemu 

Program do 
kompresji/dekompresj
i 

Program do kompresji/dekompresji archiwów ZIP/RAR itp. 
Program w wersji darmowej umożliwiający kompresję i dekompresję archiwów 
min zip/rar. W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Program do obsługi 
poczty e-mail 

Program na licencji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego, umożliwiający 
obsługę poczty e-mail. Z polskim interfejsem. W pełni kompatybilny z 
systemem operacyjnym niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

Program do 
odtwarzania 

Program na licencji bezpłatnej, bez ograniczenia czasowego, umożliwiający 
odtwarzanie multimediów audio/wideo, wraz z zestawem kodeków dla 
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multimediów najpopularniejszych formatów audio/wideo. 
W pełni kompatybilny z systemem operacyjnym z pozycji 1 niniejszej tabeli. 
Musi być on również integralną częścią partycji Recovery i dołączonego 
nośnika z obrazem systemu 

 

 

 

7. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym serwerom – sztuk 1 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 
Tower 
 
 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w 
technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.  

Procesor 

Procesor o architekturze umożliwiającej jednoczesne uruchamianie aplikacji 32- 
i 64-bitowych, taktowany zegarem co najmniej 3,1 GHz pamięć cache min 8MB, 
lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega 
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w 
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego. 

RAM 4GB o przepustowości minimum 10 GB/s,  płyta główna powinna posiadać 
możliwość obsługi do min.16GB 

Gniazda PCI 
Minimum:  
2 x PCI-Express o przepustowości x8 
1 x PCI-Express o przepustowości x4 
1 x PCI-Express o przepustowości x1 

Interfejsy sieciowe Zintegrowane 1 x 10/100/1000  
Napęd Optyczny DVD+/-RW 

Porty 
Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, 
cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x 
E-SATA 

Dyski twarde  2 x 500GB SATA  skonfigurowane w RAID 1 
Kontroler RAID Obsługujący konfigurację RAID 0, 1 
Zasilacz Minimum 305W 
Video Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną. 

System Operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny w wersji serwerowej  64-bitowy zawierający 
15 kont dla użytkowników z możliwością upgradu oprogramowania, jeśli wraz ze 
wzrostem organizacji zajdzie taka potrzeba, mogący obsłużyć przynajmniej 4GB 
pamięci RAM, mogący obsłużyć przynajmniej  procesor 3,1GHz, posiadający 
funkcje: 

1. Usługi zarządzania prawami w usłudze AD 
2. Szyfrowanie danych na serwerze 
3. Wirtualizacja prezentacji (RDS) 
4. Kreowanie właściwości polityk grupy 
5. Ochrona dostępu do sieci (Network Access Protection) 
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6. Backup i odzyskiwanie danych z komputerów 
7. Obsługa usług domenowych w usłudze AD 
8. Zdalny, terminalowy dostęp do aplikacji serwera 
9. Serwer i bramka WWW 
10. Serwer firmowego intranetu, 
11. Usługi drukowania 
12. Usługi sieci Web 

 
System operacyjny pozwalający na wypożyczanie, użyczenie, leasing, 
wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów  osobom trzecim, z 
zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. 

Warunki gwarancji dla 
serwera 

Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji 36 miesięcy z opcją „door to door” 
(wszystkie koszty obsługi serwisowej pokrywa Wykonawca), z czasem reakcji 
serwisu na drugi dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki, dostępności 
części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 3 lat 
od momentu dostawy. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta  - wymagane oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).   
Firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 - do oferty należy dołączyć dokument 
potwierdzający (certyfikat).  

Wykonawca uruchomi telefon kontaktowy dla użytkowników sprzętu w sprawie 
usterek, awarii oraz zapewni podstawowy help-desk codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 09-17.00. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001. ISO-14001. 
Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.  
 
Deklaracja CE 
Oferowany model serwera musi znajdować się w katalogu producenta systemu 
operacyjnego na liście produktów (serwerów ) testowanych i rekomendowanych, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli serwerów z 
oferowanym systemem operacyjnym 

Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć 
link strony. 
Wraz z serwerami należy dostarczyć klawiaturę USB w układzie polski 
programisty oraz myszkę optyczne USB z dwoma klawiszami i rolką (scroll) 
-   Dołączony nośnik ze sterownikami.  

Uruchomienie Instalacja, uruchomienie, podłączanie, kastomizacja sprzętu i oprogramowania 
serwera wraz z utworzeniem logicznej struktury sieci w OPS, - konfiguracja 
serwera domeny. 
Wymagane uprawnienia dla wykonawcy wymogu uruchomienia: 
- ukończony kurs: Zaawansowane administrowanie sieciami LAN 
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8. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym drukarkom laserowym – sztuk 17 

Parametr Charakterystyka (wymagania 
minimalne) 

Technologia Laserowa,  

Interfejsy USB 2.0,  

Rozdzielczość druku min. 600 x 600 dpi, 

Format obrazu A4; A5; A6; B5 

Prędkość druku Do 18 str./min 

Podajnik papieru 50 arkuszy,  

miesięczne obciążenie do 5000 stron (format A4),  

Odbiornik papieru  min.50 arkuszy 

Okablowanie Przewód zasilający i USB  

Gwarancja:  Min. 12-miesięczna 

 

9. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym drukarkom kolorowym – sztuk _30 

Parametr Charakterystyka (wymagania 
minimalne) 

Technologia Kolorowa atramentowa,  

Interfejsy USB 2.0,  

Rozdzielczość druku min. 600 x 600 dpi, 

Format obrazu A4; A5; A6; B5 

Prędkość druku MONO - Do 7 str./min, Kolor 3 str/min. 

Podajnik papieru 50 arkuszy,  

miesięczne obciążenie do 5000 stron (format A4),  

Odbiornik papieru , . min.50 arkuszy 

Okablowanie Przewód zasilający i USB  
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Gwarancja:  Min.12-miesięczna 

 

10. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane zamawianym zasilaczom awaryjnym typu UPS – sztuk _159 

Parametr Charakterystyka (wymagania 
minimalne) 

TYP/Rodzaj wolnostojący 

Moc skuteczna 400W 

Moc pozorna 650VA 

Napięcie wejściowe ~230V 

Napięcie wyjściowe ~230V 

Kształt przebiegu sinus Sinusoida przybliżona 

Czas podtrzymania przy 50% 
obciążeniu 

8 min 

Czas podtrzymania przy 100% 
obciążeniu,  

2,4 min 

Czas przełączania 4 ms 

Inne Sygnalizacja pracy - LED 

Gwarancja 12-miesięczna 

 
11. Dostawa Internetu  
 
1. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie szerokopasmowego 
łącza dostępu do Internetu bez limitu danych w okresie realizacji projektu oraz dostarczenie 
go i podłączenie do komputerów w uprawnionych 30 gospodarstwach domowych, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osieku oraz 6 jednostkach podległych gminie Osiek  
 
2. Charakterystyka usługi - uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu w danej 
wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji nie następuje, o ile w lokalizacji tej istnieją 
bariery uniemożliwiające połączenie z siecią Internet (w szczególności: niekorzystne 
ukształtowanie terenu lub struktura materiału budowlanego lokalu pochłaniającego lub 
odbijającego fale radiowe  lub brak zgody właściciela lokalu na instalację infrastruktury 
telekomunikacyjnej). O braku możliwości podłączenia Internetu,  wynikających z przyczyn o 
których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego, który wskaże 
nową (kolejną) lokalizację.  
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12. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane usłudze na dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych 

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Warunki 
podstawowe 

- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a 
nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, 
- brak limitu danych. 

Technologia Dowolna przewodowa lub bezprzewodowa technologia gwarantującą zapewnienie 
poniższych parametrów minimalnych. 

transfer do 
komputera 
użytkownika 
(download) 

2048kb/s 

transfer od 
komputera 
użytkownika 
(upload) 

256 kbit/s 

Odbiorcy usługi 1. Suchowola 66, 28-221 Osiek, 
2. Suchowola 69, 28-221 Osiek, 
3. Suchowola 107, 28-221 Osiek, 
4. Suchowola 152, 28-221 Osiek, 
5. Mucharzew 1, 28-221 Osiek, 
6. Mucharzew 5, 28-221 Osiek, 
7. Mucharzew 8, 28-221 Osiek, 
8. Mucharzew 53, 28-221 Osiek, 
9. Mucharzew 55, 28-221 Osiek, 
10. Bukowa 11, 28-221 Osiek, 
11. Bukowa 54/2, 28-221 Osiek, 
12. Bukowa 83, 28-221 Osiek, 
13. Bukowa 94, 28-221 Osiek, 
14. Osiek, ul. Grabowiec Południowy 1, 28-221 Osiek, 
15. Ossala13, 28-221 Osiek, 
16. Ossala 26, 28-221 Osiek, 
17. Ossala- Lesisko 16, 28-221 Osiek, 
18. Ossala- Lesisko 25, 28-221 Osiek, 
19. Pliskowola135/4, 28-221 Osiek, 
20.Pliskowola 149, 28-221 Osiek, 
21. Pliskowola 204, 28-221 Osiek, 
22. Pliskowola 227, 28-221 Osiek, 
23. Sworoń 9,28-221 Osiek, 
24.Sworoń 13, 28-221 Osiek, 
25. Sworoń 41, 28-221 Osiek, 
26. Szwagrów 68, 28-221 Osiek, 
27. Szwagrów 85, 28-221 Osiek, 
28. Szwagrów 124, 28-221 Osiek, 
29. Szwagrów 126 C, 28-221 Osiek,,  
30. Matiaszów 23, 28-221 Osiek. 
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13. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane usłudze na dostarczenie Internetu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Warunki 
podstawowe 

- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a 
nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, 
- brak limitu danych. 

Technologia Dowolna przewodowa 
transfer do 
komputera 
użytkownika 
(download) 

10Mb/s 

transfer od 
komputera 
użytkownika 
(upload) 

2 Mbit/s 

Urządzenia 
towarzyszące 

Router z technologią WiFi pozwalający na ustanowienie zabezpieczonego 
bezprzewodowego udostępnienia łącza internetowego na obszarze budynku OPS  

Odbiorca usługi Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w Osieku, ul. Wolności 18, 28-221 Osiek 
 

14. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności 
stawiane usłudze na dostarczenie Internetu dla pozostałych 6 jednostek podległych 

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Warunki 
podstawowe 

- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a 
nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, 
- brak limitu danych. 

Technologia Dowolna przewodowa  
transfer do 
komputera 
użytkownika 
(download) 

10Mb/s 

transfer od 
komputera 
użytkownika 
(upload) 

2 Mbit/s 

Urządzenia 
towarzyszące 

Router z technologia WiFi pozwalający na bezprzewodowe udostępnianie łącza 
internetowego na obszarze budynku OPS  

Odbiorca usługi 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli 
   Suchowola 31, 28-221 Osiek 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli 
   Pliskowola 135, 28-221 Osiek, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie 
    Szwagrów 126 A, 28-221 Osiek, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa wOssali 
Ossala 26 a, 28-221Osiek, 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku  
    ul. Wolności 24 a, 28-221 Osiek, 
6. Publiczne Gimnazjum w Osieku 
    ul. Wolności 24 a, 28-221 Osiek, 
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
    ul. Wolności 18, 28-221 Osiek. 
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15. Uwagi dodatkowe do zadań: 
 
1. Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może być dłuższe 
niż 2 miesiące od daty podpisania umowy. 
2. Kontrolę nad  bieżącym serwisowaniem wydanych zestawów komputerowych i drukarek w 
zakresie sprzętu, oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub 
innego zabezpieczenia zestawów, 
3. Udzielenie wsparcia użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz 
oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami; 
4. Nadzór nad obsługą administrowania  i serwisowania siecią, w tym kontrola ewentualnych 
nadużyć,   
5. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie 
nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); 
6. W przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu, Operator Wykonawczy 
zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy 
 

16. Wymagania ogólne dotyczące zainstalowanych urządzeń: 

Zamawiający wymaga, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 
fabrycznie nowym (rok produkcji nie wcześniej niż koniec II kwartału 2013) - należy załączyć 
oświadczenie producenta lub dystrybutora urządzeń potwierdzające spełnienie wymogu. 
Zamawiający wymaga, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadającym stosowny pakiet 
usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

17. Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej: 

Wykonawca zapewni 36 miesięczny okres gwarancji dla dostarczonych komputerów, 
serwerów i monitorów. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru dostawy. Wykonawca 
musi zapewnić czas naprawy komputerów w okresie gwarancyjnym w następny dzień 
roboczy na miejscu od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku dłuższego okresu naprawy 
dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów 
równoważnych innych niż określone z nazwy w SIWZ oraz w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia 
jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 
składającym ofertę. 

Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych 
w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.                                                                                             

 
18. Wymagania dotyczące szkoleń: 



 67 

 
1. Zakup usługi szkoleniowej z podstaw obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych dla 30 
osób indywidualnych wskazanych przez Zamawiającego (wynajem sali, catering, 
wynagrodzenia trenera) (3 grupy po 10 osób) x 5 godzin = 15 godzin., 
 
2. Zakup usługi szkoleniowej z obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych w stopniu 
rozszerzonym (zaawansowane funkcje pakietu biurowego: redagowanie podręczników, 
gazet, mechanizmy OLE, korespondencja seryjna, tworzenie baz danych w arkuszu 
kalkulacyjnym, podstawy analizy danych, skuteczne wyszukiwanie informacji w internecie, 
wyszukiwanie i korzystanie z darmowych aplikacji, rodzaje licencjonowania, konfiguracja 
zapory i programu antywirusowego, rozwiązywanie najczęstszych problemów ze sprzętem) 
dla 14 pracowników z jednostek podległych beneficjentowi Zamawiającego (wynajem sali 
catering, wynagrodzenia trenera, materiały szkoleniowe) (2 grupy po 7 osób) x 5 godzin = 10 
godzin., 
 
3. W celu realizacji zamówienia z zakresu usługi szkoleniowej Wykonawca zobowiązany 
będzie: 
a) zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń, 
b) przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy Osiek, w miejscu dostosowanym do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach (w tym toalety, podjazdy,), 
c) zapewnić lokal oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 
zawierającym co najmniej Open Office/Libre Office. Zamawiający dopuszcza możliwość 
szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym, 
d) zapewnić catering dla każdego z  uczestników i trenera(ów) w czasie trwania szkoleń 
obejmujący (na jednego uczestnika) co najmniej: 
- napoje: herbata, kawa, sok, woda mineralna – co najmniej 200 ml z każdego produktu na 
osobę, 
- suchy prowiant: ciastka, paluszki - co najmniej 100 g z każdego produktu na osobę, 
- owoce: jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, mandarynki do wyboru – co najmniej 200 g na 
osobę, 
e) zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem, 
f) opracować harmonogram szkolenia uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy                                              
niż 8 godzin, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie 
później niż o godzinie 20:00 
h) wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy 
ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo 
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 


