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tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl

PRZETARG N l EOG RAN|CZONY

Dostawa sprzętu komputerowego wraz zoprogramowaniem dla potrzeb

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Prary we Włoclawku"

zatwierdzam

Włocławek, dn. ?0{ł.,06...3..0

znak sprawv:

zPlLl2oL4

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sĘcznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2013r. poz. 9O7

zpóźn. zm. ) oraz zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

054413-69-00, www.womp.wloclawek.pl

REGON : 910351710 Nl P: 888-24-00-408

Wloclawku ul. Wyszyńskiego 21 Telefonfax:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 2O7.000 EURO.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z2073r.poz.9o7 z póżn. zm.)
zwana dalej ustawą lub uPzp.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Szczegółowy opis przedstawiony poniżej.

Zadanie 1. Serwer + wyposażenie szafy

tp Nazwa sprzętu Parametry tlość

1. Serwer Obudowa: Rack 19", 1,U

Procesor: Min. 1 procesor 4-rdzeniowy 3.10GHz, 8MB cache
max. TDP 70W

Pamięć: Min. 4 sloty na płycie głównej, Min 32GB DDR3-

1600MHz ECC UDlMM

Dyski: Min. 4 kieszenie na dyski w obudowie, Min. 2 x 1TB SATA3
(6Gbit/s), 7.2krpm, 3.5", Hot Plug

Wszystkie dyski twarde w serwerze muszą pochodzić od tego
same go producenta i być tego samego modelu Napęd optyczny:
DVD-RW SATA

Kontroler Raid: SATA z Raid 0,1,10

Karta sieciowa: zintegrowana

min.2 porty 1000Mbit/s RJ45

Karta grafi czna: zintegrowana

port VGA DSUB-15 z tyłu obudowy

Zarządzanie: wbu dowa ny i nterfejs zar ządzaniaserwerem
działający niezależnie od systemu operacyjnego, umożliwiający:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty zarządzającej

t



z użyciem protokołu https

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera

Zasilanie: zasilacz ATX 350W 220-24aV 50/60 Hz o sprawności
min. 85% non-Hot Plug non-Redundant

Pońy: Min. 2xUSB 2.0 na panelu przednim,

Min.4xUSB 2.0 z tyłu obudowy

Min. 1,xCOM DB-9 z tylu obudowy

Gwarancja: gwarancja producenta 3 lata w miejscu użytkowania

2, Oprogramowanie

systemowe serwera

Microsoft OEM Windows Serwer STD 2012 R2 64 bit Polish 1

3. Oprogramowanie

licencje CAL USER

Microsoft OEM Windows Serwer 20!2R2 Cal 1 USER Polish 40

4. Switch 48 port RACK, 1000 Mbit, min. 1 rok gwarancji t

5. Szafa LAN 42U Stojąca głębokość min t,2 m z bocznymi prowadnicami i półką 7

6. patchcord Długość 0,5 m 40

7. Patchpanel 24 xRJ45 (sza szafy) 3

8. Router Wejście WAN RJ45, 4 porty LAN, min. 1 rok gwarancji t

9, Listwa zasilająca Listwa zasilająca do szafy RACK (min. 5 gniazd zasilających) 1

10. Zasilacz awaryjny Zasilacz awaryjny o mocy min 3kW RACK, gwarancja min. 2 lata,
wymagany interfejs komu nikacyjny, wymagane oprogramowanie
zarządzające

t

Do Wykonawcy należy dostarczenie i montaż szafy serwerowei wrazzpodtączeńień ttszystkictl punktów
logicznych (rozszycie na patch panelu) oraz dokonanie pomiarów sieci LAN.

Zadanie 2. System monitoringu

tp Nazwa sprzętu Parametry llość

t. Rejestrator llość kanałów: 16

Rozdzielczość zapisu: 16 @ 1920 x 1080 px,

llość klatek zapisu: 400

Obsługa dysków:2x4TB

System operacyjny: Linux

Wbudowany SWITCH POE

Wejścia alarmowe: 16
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Wyjścia alarmowe:6

Pełna obsługa ONVIF 2.0

Wyjście HDM|

Ethernet lGB/s

Gwarancja-min.2lata

2. Kamera I Rozdzielczość: 1,3 Mpix
I

I llość strumieni video: 2
I

l

Obsługa podczerwieni

Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm

Ethernet 100Mbit/s

Szczelność obudowy: lP66

Obudowa wandaloodporna

Obsługa PoE

Ochrona przepięciowa : 4000V

Gwarancja-min.2lata

8

3. Kamera I Rozdzielczość: 2,0 Mpix

I

llość strumieni video: 2

Obsługa podczerwieni

Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm

Ethernet 100Mbit/s

Szczelność obudowy: l P66

Obudowa wandaloodporna

Obsługa PoE

Ochrona przepięciowa : 4000V

Gwarancja-min.2lata

3

4, Switch Switch 8 port POE

Gwarancja-min. 1rok

1

Do Wykonawcy należy dostarczenie oraz monta
okab|owanie, koryta kablowe).



Zadanie 3. Sprzęt komputerowy

tp Nazwa sprzętu Parametry l!ość

1. Komputer biurowy

stacjonarny
Zainstalowany procesor; min. lntel Core i3 lll gen 3240 3.3 GHz

System operacyiny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit
(downgrade licencji Microsoft windows 8 Professional PL)

Rodzaj pamięcl: DDR3 - 1333

llość wolnych gniazd pamięci: 1

Pamięć zainstalowana: 4096 MB

Maksymalna wielkość pamięci: 16 GB

Pojemność dysku: 500 GB

lnteńeis: sata lll (6 Gb/s)

Napęd optyczny wbudowany: DVD RW

Karta grafi czna zintegrowana

Karta sieciowa 1Gb

Slot kartygraficznej: PCl Express x16

Złącza USB: min.4 w tym 2 na front panet

Klawiatura i mysz w zestawie

Typ obudowy: M|niTower

Maksymalna moc zasi|acza: 300 W

Gwarancia: min 3lata

34

2, Monitor Format ekranu monitora: 4:3

Przekątna ekranu: min 19 cali

Typ panela lCD: TFTTN

Technologia podświetlania: LED

Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 1024 pikseli

Regulowana wysokość

Gwarancja-min. 1rok

34

3. Drukarka dwustronnie

drukująca
Obszar zastosowań : bi urowy

Druk w kolorze: NlE

Obsługiwańe języki drukarki :

o XPS
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. HP PCL 5e. Adobe PostScript Level. Epson FX
o IBM PPR

Maks,rozmiar nośnika: 44

Rozdzielczość w pionie: 1200 dpi

Rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi

Maksymalna szybkość druku: 47 str/min

Wydajność: 20000 str/mies

Pojemność podajników papieru: 630 szt.

Automatyczny duplex: TAK

Karta sieciowa: TAK

Port USB: TAK

Zainstalowana pamięć: 256 MB

Gwarancja: 3 lata

Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o
wydajności 18 000 lub 36 000 stron.

4, Drukarka Drukarka monochromatyczna A4

Szybkość wydruku w 44: 33 str/min.

Czas pierwszego wydruku: do 5 sek,

Rozdzielczość: 24O0 x 600 dpi

Języki druku: PCLSe, PCL6, SlDM

Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny

Zlacza: Port USB, Ethernet IOILOO BaseTX, \EEEL284
dwukierunkowe równoległe

Pojemność podajnika: 250 arkuszy

Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru

Gwarancja: 3 lata

t6

5. Kserokopiarka
(urządenie

wielofunkryjne)

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 (drukarka, słane,, -r 1
kopiarka, fax) 

|

l
Szybkość druku w mono: A4 - 34 str/min A3: L7 str/min 

l
Szybkość druku w kolorze: 

^4 
- 22 str/min A3: 12 str/min 

l

Czas pierwszego wydruku : do t2sekund 
i



Rozdzielczość: 1200 x500 dpi

Języki druku: PCLSc, PCL6, Postscript

Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny

Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi

Szybkość skanowania do34 str/min

Automatyczny podajnik dokumentów wraz z dupleksem na 100
arkuszy

Skanowanie do: FTP, http, E-mail, ClFS, pamięć USB

Porty: UsB, Ethernet Llltoo BaseTX, Port LPT

Gwarancja: 3 lata

5. Niszczarka Typ - piaskowa

Wymagane niszczenie płyt

Pojemność podajnika: 20 arkuszy

Pojemność kosza: 30 |

Maksymalna szerokość: 225 mm

Poziom bezpieczeństwa: Din 2

Funkcja rewersu - Tak

Autostart - Tak

Gwarancja-min.lrok

3

7 Projektor + ekran Przeznaczenie projektora: biznesowy

Rozdzielczość rzeczywista: 1280 x 800 (WXGA) pikseli

llość pikseli: 1024000 pikseli

Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln

Jasność (tryb normalny): 2800 ANSI lumen

Kontrast (tryb normalny): 3800:1

Złącza (wejście): HDMl, RS-232, RCA Video, RJ45, Mini DlN 4-pin
(S-Video)

Złącza (wyjście): D-sub 15 pin

Pilot w zestawie: TAK

Torba w zestawie: TAK

Ekran projekcyjny:

L



Kolor:biaĘ

Sposób rozwijania/zwijania: elektryczny z pilota

Przekątna: 120 cali

Wymiary: 244 x L83 cm

Sterowanie: pilot bezprzewodowy

Gwarancja-min. 1rok

8 Telefon Telefon stacjonarny z identyfikacją numeru dzwoniącego

Gwarancja - min. ]. rok

37

UWAG!:

Do kaŻdej sztuki sprzętu komputerowego Wykonawca dostarczy, w dniu jego pnekazania Zamawiajqcemu,
następujqce dokumenty: Kartę gwarancyjnq, lnstrukcję użytkowania.

3.2. Wspólny słownik CPV:

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy informaĘczne
48.82.00.00-2 Serwery
48.62.00.00-0 Systemy operacyjne
30.23.20.00-4 Sprzęt peryferyjny

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( zadanie nr t, zadanie nr 2, Zadanie 3 ),
3.6. Za mawiający n ie przewid uje a u kcji elektron icznej.
3.7. zamawiający nie żąda za bezpieczenia należytego wykonania umowy"
3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3.9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania częścizamówienia podwykonawcy.
3.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
PowierzYĆ Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
WYkonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału W Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 upzp. W przypadku braku takiego
wskazania Zamawiający uzna, Że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie.
3.11.za mawiający nie przewid uje udzie lenia za mówień uzu pełniających.
3,tZ.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dniod dnia podpisania umowy,

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie zart,22 ust. ]. ustawy spełniają
warunki, dotyczące:



1) Posiadania uPrawnień do wYkonywanla okreśtonej dzlalalności lub czynności, jeżeti przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;
ZamowiajacY nie stawia szczególnYch wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
sPełnienie warunku udziału w Postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załqcznik nr 2 do slWZ)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
ZamawiajqcY nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
sPełnienie warunku udziału W Postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( zatqcznik nr 2 do slwz)

3) dYsPonowania odPowiednim potencjałem technlcznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
ZamawiajacY nie stawia szczegolnYch wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału W postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załqcznik nr 2 do slWZ).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
ZamawiajacY nie stawia szczegolnYch wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załqcznik nr 2 do slWZ),

5,2, ZamawiającY dokona ocenY spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści
i informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

5.3. ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: ,,spelnia - nie spełnia''.

6.1. w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa
Za mawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

W art. 22 ust. 1 ustawy,

1) oŚwiadczenie o sPełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art.22ust. 1 ustawy(zgodnie z załącznikie m nr 2 do SIWZ).

W PrzYPadku ofertY składanej Przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Publicznego, oŚwiadczenie o sPełnieniu każdego z warunkói,rr, Ó ktorv.ń mowa w art.22ust. ]. ustawy składaco najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Uwaga: WYkonawca moŻe PolegaĆ na wiedzy_idoświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych po-dmiotów, niezależnie od charakteru
Prawne8o łączącYch go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji iobowiązany jest udowodnićzamawiającemu, iŻ będzie dYsPonował zasobami niezbędnymi do realizaĆli zamówienia, w szczególności
Przedstawiając w tYm celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów db oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy,yilony*.niu zamówienia.
TreŚĆ zobowiązania Podmiotu trzeciego złożonego w iormie pisemne;, powinna określać w szczególności:o kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,o zakres zobowiązania Podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego,którymi wykonawca będzie dysponowai przy realizacji zamówienia),

' czego konkretnie dotYczY zobowiązanie oraz w jaki sposób będzió zobowiązanie wykonane przyrealizacji zamówienia ( udział w. realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np"podwykonawstwo, umowa o dzieło),o jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.
kazania braku Wykonawca winien zlożyć:



1, OŚwiadczenie o braku Podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowaw art,24 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).2, Listę Podmiotów naleŻącYch do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
20O7r, o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).3, AktualnY odPis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgosPodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do relestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
Podstaw do wYkluczenia w oParciu o art. 24 ust" 1 pkt 2 ustawy, wvstawionego nie wcześnieiniż 6 miesiecvprzed upłvwem terminu składania ofert.
4, JeŻeli WYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
zamiast dokumentów, o którYch mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
uPadłoŚci. Dokument, o którym mowa w ppkt.4 powinien Uye *yst.*iony nie wcześniej niż 6 miesięiy przed
upływem terminu składania ofert.
5, JeŻeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca
zamieszkania, nie wYdaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dbkumeniem
zawierającYm oŚwiadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złoŻone Przed właŚciwYm organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgosPodarczego odPowiednio kraju miejsca zamieszkania oŚÓUv lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
Iub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć
dokumentY wYmienione w punkcie 6.2. niniejszego ,oid.i.łu. Wspólnicy winni ustanowić pełnomocnika do
rePrezentowania ich w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia al'bo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umoWY. Do ofertY naleŻY dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upóważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

5, W PrzYPadku wątPliwoŚci co do treści dokumentu złożon ego pruez Wykonawcę mającego siedzibęlub miejsce zamieszkania Poza terytorium Rzeczypospolitej polsńej, zamawiający może zwrócić się do
właŚciwYch organów odPowiednio kraju miejsca zamieŚzkania kralu, * kóry, wyłon.r".. ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnycń informaili dotyczących przedłożonego
dokumentu.
7, WszYstkie WYmagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadc zonej za
zgodnoŚĆ z oryginałem Pruez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegalących się o
udzielenie zamówienia oraz W przypadku podmiotóń uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie
dokumentÓW dotYczącYch odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone 

'za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8, UPowaŻnienie osób Podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonYch do ofertY. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status PraWny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.9, DokumentY sPorządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i
uwierzyteInione.

5,3, Do ofertY naleŻY dołączYĆ również - Formularzy ofertowo - cenowy ( załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnYch warunków zamówienia), - Formularz parametrów funkcjonalnych ( załącinik nr 6 do siwz)

7,L, WProwadzonYm PostęPowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
PomiędzY ZamawiającYm oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub mailem
sekretariat@womp.wloclawek.pl potwierdzone niezwłocznie drogą listową,
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7.2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest
o p. Maria Potęgowska - tel. 54 413-69-00

7.3. Wyjaśnienia izmiany SIWZ,

1) WYkonawca moŻe zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odPowiedzi na zaPytania związane ze S|WZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
sPecYfikacji istotnYch warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2| TreŚĆ wYjaŚnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono S;WZ
bez wskazania Źródla zaPYtania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której została
udostępniona.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmieniĆ treŚĆ SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim
WYkonawcom, którYm Przekazano S|WZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.

7.4. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
WojewódzkiOŚrodek Medycyny Prary we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 2L,i7-8ooWłocławek,
sekretariat.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9.1. WYkonawca Pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

9,10, WYkonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tYm Że zamawiającY moŻe tYlko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do WYkonawców o wyraŻenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

10,1. ZamawiającY nie Przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

to,z, WYkonawca ma Prawo złoŻyĆ tylko jedną ofertę. ofertę składa się na druku formularza oferty
(załącznik nr 1do SlWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszejSlWZ, załączając
do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.
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10,3, Oferta musi sPełniaĆ wszYstkie warunki i wymagania zawarte w S|WZ oraz winna zawierać wymagane
dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej slwz.

10,4, oferta winna bYĆ naPisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, własnoręcznie
PodPisana Przez WYkonawcę lub osobę / osoby upoważniońe do reprezentowania Wykonawcy.

10.5. Oferta Powinna byĆ złoŻona w takiej formie, która uniemożliwijej zdekompletowanie.

10,6, Wskazane jest Ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty,
zapisanych stron oferty oraz załączników.

10,7, Wszelkie PoPrawki, zmianY lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
Parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

10,8, Oferta i oŚwiadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i

składania oŚwiadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli
uPowaŻnienie do PodPisYwania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu
zobowiązań w wYsokoŚci odPowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(PodPisane) Przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dolączone do
ofertY. Dołączone Pełnomocnictwo powinno złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

10,9, WszYstkie dokumentY i oŚwiadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych
kserokoPii PoŚwiadczonYch za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w
jęzYku Polskim, WYmagane sPecyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wrazz
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

10,10, Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż
W terminie składania ofert, wskaże Zamawiającemu, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując
je klauzulą ,,tajne - nie udostęPniaĆ" - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust,4 USTAWYO ZWALCZANIU N|EUCZC|WEJ KONKURENCJ| (tekst jednolity Dz. U. z2Oo3 r. nr l53 poz"
1503 z PÓŹn, zm.) i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona
na ŻYczenie kaŻdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust,4 ustawy,

10,11. JeŻeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
WYkonawcY ci Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.

LO,La, W PrzYPadku WYkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć
Pełnomocnictwo uPowaŻniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
rePrezentowania w PostęPowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych
WYkonawców zostanie wYbrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

10,13, Ofertę należY zlożYĆw zaklejonym, nienaruszonym i nieprzezroczystym opakowaniu z napisem:

Wojewódzki OŚrodek MedYcYny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-8oo Włocławek, oznaczona
hasłem:
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Oferta ,, Dostawa sPnętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dIa potrzeb
Wojewódzkiego OŚrodka Medycyny Pracy we Włocławku" znakzplll2o14 dotyczy Zadania

oraz nazwą, dokładnYm adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

z dopiskiem: Nle otwieraĆ przed dniem o8.07.2ol4r. przed godz. 10.30

to.t4. ofertę naleŻy złoŻyĆ w siedzibie Zamawiającego tj. Wojewódzki ośrodek Medyny Pracy we Włocławku,
ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat.

10.15. Zgodnie z art, 84 ust. ]. ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
lub wYcofaĆ ofertę. O wProwadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem
składa n ia ofert na leży pisem nie zawiadom ić Za mawiającego.

10.16. ZmianY do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z doPiskiem "ZMIANA" oraz wskazaniem właściwego zadania. Na kopercie musi znajdować się nazwa
WYkonawcY, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

10.18. WYkonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania
ofert.

11.1 OfertY naleŻY składaĆ w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki ośrodek Medyny pracy we Włocławku,
ul. WYszYńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat do dnia 08.07.2014r" do godz.
10.00.

11.2. otwarcie ofert nastąpi w dniu o8,o7.2o14r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki
OŚrodek MedYnY Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-8oo Włocławek, Budynek Administracyjny,
sekretariat.

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.

tt.4. BezPoŚrednio Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje,
zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy,

11.6. WYkonaWcY nieobecni na otwarciu ofert, mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert
zawierającego informację o których mowa w pkt. 11.4, i 11.5.

tt,7. ZamawiającY PrzeŚle Wykonawcy na jego wniosek informacje, które zostały ogłoszone na sesji
otwarcia ofert.
11.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.9. ZamawiającY PoPrawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowez uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodnoŚci ofertY ze SIWZ, nie Powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
1) jest niezgodna z ustawą;
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2| jej treŚĆ nie odpowiada treŚci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt.3 ustawy;

3) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4| zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7| Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

t2.t.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

t2.2. Cena oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom
wypełniając prawidłowo formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do slwz.

12.5. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie
dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za

najkorzystniejszą.

t3.L. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1) cena -L00o/o

najniższa oferowana cena

C------------ -x100%x100

cena oferty badanej

gdzie:

C - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

t3.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryterium wyboru otrzyma
najwyŻszą liczbę punktów, spełniająca wymagania S|WZ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 20o4r, prawo

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z2al3r., poz. 907 zpoźn. zm.|.

13.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku"

L4.L. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostaĘ odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

14.2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w S|WZ oraz zgodnie z wzorem umowy załącznik

nr 5 do SIWZ.

14.3. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art, 94

ustawy. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.

14.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako

najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

umowy reguIującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art.

147 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych (t. j, Dz. |J. z2O73r,, poz.907 z późn, zm.).

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany
postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy:

a) nastąpiobniżenieceny;
b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy.

Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność
proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności,
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17,1, WYkonaWcY, a takŻe innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
Poniósł lub moŻe PonieŚĆ szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje
odwołan]e wYłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynnościZamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Ustawy.

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) oPisu sPosobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17,3, Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej Podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni _

jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17,4, odwołanie wobec treŚci ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
PublicznYch lub sPecyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17,5, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
oPatrzonej bezPiecznYm Podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

17,6, OdwołującY PrzesYła koPię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sPosób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Wsprawachnieuregulowanychwniniejszejslwawy prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego oraz obowiązujące prze pisy wykonawcze.

załaczniki do slwz:
Formularz ofertowo-cenowy- załącznik nr 1
Oświadczenie z art, 22 - załącznik w 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
Lista podmiotów należących do tej samej 8rupy kapitałowei załącznik nr 4
Wzór umowy - załącznik nr 5

Formularz parametrów funkcjonalnych przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWO -CENOVVY

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. ,, Dostawa sprzętu komputeroweto wraz
z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włoclawku"
znak ZPltl2014 oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy.

Zadanie 1. Serwer + wyposażenie szafy

Lp Nazwa sprzętu llość
Cena

jednostko
Wa netto

(;ena
jednostko
wa brutto
(ko|.4 +

ko!.7)

Wańość
netto

(kol, 3 x
kol,4)

VAT (%)
Kwota VAT

(ko|.4 x
ko|.7)

Wańość
brutto

(ko|.6+
ko], 8)

§erwls
gwarancyjny/
jeśli dotyczy

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Serwer 1

2. Oprogramowanie

systemoWe

serwera

Microsoft oEM
windows serwer
sTD 2012 R2 64

bit polish

t

3, Oprogramowanie

licencje CAL USER

Microsoft OEM

windows serwer
2Ot2R2 Cal L

USER Polish

40

4. Switch t

5. Szafa LAN 42U t

6. patchcord 40

7, Patchpanel 3

8. Router L

9. Listwa zasilająca 7

10. Zasilacz awaryjny 1

Łącznie wartość brutto
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wartość brutto zamówienia:

słownie:

Zadanie 2. System monitoringu

wańość brutto zamowienia:

słownie:

Lp Nazwa sprzętu llość Cena
jednostk

oWa
netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +

ko|.7)

Wańość
netto

(kol. 3 x
ko|.4)

VAT(%)

Kwota
VAT (kol.
6 x kol.

7|

Wańość
brutto ( kol. 4

+ kol. 8)

§erwis
gwarancyjny/
jeśli dotyczy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rejestrator 1

2. Kamera 8

3. Kamera 3

4. Switchi8 1

Łącznie wańość brutto

Zadanie 3. Sprzęt komputerowy

tp Nazwa sprzętu llość Cena
jednostk

oWa
netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kot. 4 +

ko|.7)

Wańość
netto

(kol. 3 x
ko|.4)

VAT (%)

Kwota
VAT (kol.
6 x kol.

7|

Wańośó
brutto ( kol. 6

+ kol. 8)

§elwls
gwarancyjny/
jeśli dotyczy

1 2 3 4 5 6 7 8 o 10

L. Komputer

biurowy

stacjonarny

2, Monitor

3. Drukarka

dwustronnie

drukująca

4, Drukarka

5. Kserokopiarka
(urządzenie

wielofunkcyjne)

5. Niszczarka

7. Projektor + ekran
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8. Telefon

Łącznie wańość brutto

wańość

słownie:

brutto zamowlenla:

OŚwiadczam , iżzamierzam powiezyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia:

P9O?Ę nazwY (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych
ust. 28 uPzP, w celu wykazania spełniania warunków udziaiu'w posiępowaniu, o których mowa wart.
uPzp.:

Pouczenie:

zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp:

JeŻeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego podwykonawca powoływał się,
na zasadach okreŚlonYch w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 7 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wyka zać Zamawiającemu, iż
ProPonowanY innY PodwYkonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Oświadczenia Wykonawcy:
a) OŚwiadczam, Że zapoznałem się z treścią Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia oraz

wszYstkimijej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego
n iezbęd ne informacje do przygotowa nia oferty.

b) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w całości.
c) UwaŻam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
d) OŚwiadczam, Że Podane koszty realizacji zamówienia uwzględniają wszelkie warunki podane

w Specyfikacji lstotnych Wa ru n ków Za mówienia.
e) OŚwiadczam, Że zaoferowany sprzęt komputerowy jest objęty gwarancją na warunkach i

w okresie określonych w SIWZ.
f) OŚwiadczam, Że zawarty w S|WZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się

w PrzYPadku udzielenia mi zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu iterminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(miejscowośc i data) (podpis uprawnionego pzedstawiciela Wykonawcy)

w art, 26
22 ust. 1
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Zalącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęó Wykonawcy

ośwlADczENlE

pzystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego W trybie Pzetargu

nieograniczonego Pil. ,, Dostawa sprzętu komputerowego Wraz z oprogramowaniem dla potrzeb

ńoiJwoazłiegJośrodta Medycyny pracy we Włocławku" znak sprawy - ZPl1l2014, oŚwiadczamY, Że

.płni".y waiunki określone w irt. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotYczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czYnnoŚci, jeŻeli

pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2, posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnYmi do

wykonania zamówienia;

4, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zalącznik nr 3 do S|WZ

( Pieczęć Wykonawcy)

ośwnoczeNle

, Pzystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie pzetargu

I nieograniczonego p[. ,, Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprotramowaniem dla potrzeb
$ Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wloclawku" znak sprawy - ZPl1l2014, oświadczamy, że

brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach o których mowa w ań. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.

(Nazwa i adres wykonawry)

(miejsce i data wystawienia)

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tyfll, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej

Pzystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
pzetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprotramowaniem dIa potrzeb
Woiewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku" znak sprawy - ZPlLllOt4 oświadczam/y/, że
pod miot, który reprezentuję:

1. nie należy do grupy kapitałowej, o ktorej mowo w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j, Dz. U. z 2073 r. poz. 90l 1*2. należy do grupy kapitałowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j, Dz. U. z 2073 r. poz. 907), w skład którejwchodzq poniższe podmioty:*

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu noleżqcego do tej samej grupy kapitałowej

1.

2.

3.

4.

UWAGA! Grupd kapitałowa - według ustawy z dnia 76 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. Nr 50, poz, 337, z póź, zm.) - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy sq kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym rownież tego przedsiębiorcę.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y)własnoręcznym podpisem świadom(i)odpowiedzialności
karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

(miejscowość idata)

* Niewłaściwe skreślić

(podpis i pieczątka osoby/osób
uprawnionych do vvystępowania w
imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

zawarta w dniu we Włocławku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 2L, 87-800 Włocławek,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Vll
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 8969 NlP: 888-24-00-408, REGON: 910351710,
zwanym dalej,,Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1.

(imię inazwisko) (stanowisko|

a

z siedzibą w .,..............,

przy ul. ..,.., , wpisaną/nvm do rejestru prowadzonego przez...... Wydział

..... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr /Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności

Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

NlP.......,...., , Regon

reprezentowaną/nym przezi

zwanym w treści umowy,,Wykonawcą"

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP/L|ZOL4 na dostawę sprzętu

komputerowego wraz z oprog ramowaniem.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem /, w ilości
i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik
nr 2 do SIWZ) w następujących zadaniach:
1) Zadanie nr ].

o wartośó netto: .,. ... ..... zł, słownie:
. wańośó brutto: ........zł, słownie:

2. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie,
instalację, rozruch. W przypadku oprogramowania zastosowanie mają szczegółowe postanowienia
licencyjne dosta rczo ne przez prod ucenta oprogramowa nia.

3. Cena towaru wymienionego w ust, ]. jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości
przewidzia nej przepisami prawa.
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4. W dalszej treści umowy,,towa/' oznacza przedmiot niniejszej dostawy, Wykonawca będzie dostarczał
towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa urządzenia/oprogramowania,
ilość, data produkcji (dot. urządzeń), producent.

§2

1. Wańość netto dostawy za wykonanie pzedmiotu umowy wynosi ...,,....... ź
2. W;rtx; ;i"ii" ÓJŚt.w za wykonanie pzedmiotu umowy wynosi ,.........,. zł

. ) i została określona w załączniku nr 1 - Formulazu ofertowo-cenowym.
3. W cenie dostawy zawańe sąwszystkie koszty związane z realizaĄąpzedmiotu umowy.

(słownie:

(słownie:

5.

o.

§3

1. Zamawiający wymagać będzie odrębnej faktury VAT dla każdego zadania.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany bez

zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego, o jakim mowa w § 4 umowy"
3. Za towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę na podstawie faktury wystawionej

po dostarczeniu towaru i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności faktury wynosi
30 dni od daty doręczenia faktury.

4. 7apłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury.
Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh (dotyczy wyłqcznie

społek z o.o.),

§4

1, Dostawa towaru odbędzie się jednorazowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar kompletny, nowy i nieużywany gotowy do podjęcia

pracy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas nieokreś|ony bezterminowe licencje na dostarczone
oprogramowanie oraz zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie dostawy dokumenty
potwierdzające prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z prawem polskim (dotyczy Zadania
nr .................).

4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do oprogramowania lub prawo do
udzielenia licencji zgodnie z umową oraz prawa te nie są ograniczone oraz obciążone prawami osób
trzecich uniemożliwiającymi zawarcie umowy. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu
roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw określonych niniejszą umową - Zamawiający
zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do wyjaśnienia okoliczności sprawy
i pokrycia uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności
w tym zakresie.

5, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż:
- 14 dni od dnia podpisania umowy w zakresie Zadania 1,

- 30 dni od dnia podpisania umowy w zakresie Zadania 2,

- 21 dni od dnia podpisania umowy w zakresie Zadania 3,

6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z fakturą w ustalonym z Zamawiającym drogą

faksową lub mailową dniu tygodnia w godz. 08:00 - L4:00, zapewnionym przez siebie transportem, na

własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru:
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8. Dostawa do miejsca wskazanego w ust, 7 odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe

obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania
towaru Zamawiającemu.

9. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieĆ umieszczenie przez

Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w ust. 7 umowy.
10, Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzenia jedynie ilości opakowań

zbiorczych.
11,Z przyjęcia towaru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zawierający w swej treŚci co

najmniej: przedmiot dostawy, datę dostawy, dane identyfikacyjne towaru, nr faktury dotyczącej
przekazywanego towaru, a nadto musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za towar do momentu jego

przyjęcia przez Zamawi ającego p roto kołe m zdawczo-od bio rczym.

13. Wykonawca dostarczy dla każdego egzemplarza towaru, w dniu przekazania towaru Zamawiającemu,

nastę pujące dokumenty: Ka rtę gwa ra ncyjną, l nstrukcję użytkowania.
,t4. W przypadku dostawy oprogramowania Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie (udzielone

licencje) spełnia wymagania określone niniejszą umową.
15. Wynagrodzenie za udzielenie licencji oprogramowania, objętych dostawą, wliczone jest w wartoŚĆ

umowy określoną w § 2 umowy i zawiera również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własnoŚci

nośników, na których zostało przekazane.

16. Wykonawca musi zagwarantować bezpośrednim użytkownikom pomoc techniczną i szkolenie przy

pierwszym włączeniu sprzętu.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar:
Zadanie 1.

o Serwer...... min.36 miesięcy
o Switch .,,.....min. 12 miesięcy
. Router........,min, 12 miesięcy
r Zasilacz awaryjny.,....... min. 24 miesięcy

Zadanie2
. Rejestrator... ... .. min. 24 miesięcy
. Kamera ....min,24 miesięcy
r Switch,. .. min. 12 miesięcy

Zadanie 3
. Komputer,.,.......min. 36 miesięcy
o Monitor ...min, 12miesięcy
o Drukarka...........min.36 miesięcy
. Kserokopiarka... ,..min. 36 miesięcy
. Niszczarka...,....min. 12 miesięcy
o Projektor,..........min.'12 miesięcy
o Telefony...,.......min. 12 miesięcy

2. Bieg gwarancji liczony jest od chwili uruchomienia uządzenia w miejscu wskazanym w § 4 ust. 6
umowy,

§6

1. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny zwany

da lej,,Serwisem", który świadczony będzie przez ..........

2. Ustala się czas reakcji serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane
będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

3. Serwis jest zobowiązany usunąć bezptatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie póŹniej niż w ciągu 48

godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.
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4. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest

zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie ,,zastępcze" na czas naprawy właŚciwego

urządzenia, w celu zapewnienia ciągłości wypełniania celów statutowych, przed upływem ww. 48

godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń odbywa się

na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie udostępni urządzenia zastępczego w terminie jak w ust. 4 na Skutek

czego Zamawiający pozbawiony zostanie możliwości wypełniania swoich celów statutowych i będzie

zmuszony kupić/wydzierżawić urządzenie od innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest do

pokrycia kosztów jakie poniósł w związku z tym Zamawiający.

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami

prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi,

§7

l. osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizaCji

niniejszej umowy jest ,,....,..... ....... (tel. nr .............., ....) lub osoba

zastępująca.
2. osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji

niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ..,.........

(tel. nr ,.... ...........,) lub osoba zastępująca.

§8

W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabYĆ

brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowY u innego

Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego

terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od WYkonawcY

towarów dostarczonych po terminie.
W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą róŻnicę

pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a

ceną tych towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym W

terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy

jego odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru

towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do

rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji i

powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 7 faksem, najpóźniej w dniu, w którym uPłwają 3

dni robocze, d w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni

roboczych.
2, Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

3. W przypadku zwłoki w terminie całości lub części dostawy podanym w umowie z winy Wykonawcy i

nieuzgodnionej z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokoŚci 0,5 % wartoŚci

brutto części obarczonej zwloką za każdy dzień zwłoki.

4, W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowoŚci w dostawie (w

szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokoŚci

0,5 % wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową.

5,

6.

1.

2.

§9
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie
uwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§10

1, Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art.L44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega
unieważnieniu.

§11

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferĘ w przypadku, gdy:
1) nastąpi obniżenieceny;
2) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy,

§12

1. lntegralną część umowy stanowi Formularz Ofertowo - Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają ustalenia S|WZ w tym postępowaniu.

§13

Spory wynikłe pomiędzy stronami z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
iustawyPrawozamówieńPublicznych zdnia29.01.2OO4r.( Dz.U.Nrz2013r.poz.9O7zpóźn.zm.|.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 6 do S|WZ

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Form u la rz pa rametrów tech n iczno_fu n kcj ona l n yc h

Zamawiający podał wańości minimalne parametrów pzez siebie wymaganych dla oferowanego produktu.
Wykonawca składając ofeńę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej
,, Parametry oferowane".

Określenie TAK lub NlE w kolumnie ,,Spełnia (TAl(NlE)" oznaczaó ma czy dana pozycja (oferowany element
spzętu/oprogramowania) spełnia czy nie spełnia minimalne parametry wymienione pzez Zamawiającego.
Udzielenie odpowiedzi TAK oznaczaó będzie, że oferowany element spełnia minimalne wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Natomiast udzielenie odpowiedzi NlE oznaczać będzie, że oferowany element nie
spełnia minimalnych wymagań, co skutkowaó będzie odzuceniem ofeńy w danym zadaniu ze względu na
n iezgod nośó oferowanego spzętu/oprog ramowan ia z pzedmiotem zamówien ia,

Zadanie 1. Serwer + wyposażenie szafy

tp Nazwa sprzętu Parametry minimalne llość Tak/Nie Parametry
oferowane
opisać

1. Serwer Obudowa: Rack 19", 1U

Procesor: Min. 1 procesor 4-rdzeniowy 3.10GHz,

8MB cache max, TDP 70W

Pamięć: Min. 4 sloty na pĘcie głównej, Min 32GB

DDR3-1600MHz ECC UDlMM

Dyskil Min. 4 kieszenie na dyski w obudowie, Min.

2 x 1TB SATA3 (6cbit/s),7.Zkrpm,3.5", Hot Plug

Wszystkie dyski twarde w serwerze muszą

pochodzić od tego same go producenta i być tego

samego modelu Napęd optyczny: DVD-RW SATA

Kontroler Raid: SATA z Raid 0,1,10

Karta sieciowa: zintegrowana

min,2 porty 1000Mbit/s RJ45

Karta graficzna: zintegrowana

t
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port VGA DSUB-15 z tyłu obudowy

Za rządzanie: wbu dowa ny i nterfejs zarządzania
serwerem działający niezależnie od systemu
operacyjnego, umożliwiający:

- zdaIny dostęp do graficznego interfejsu web
karty zarządzającej z użyciem protokołu https

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
serwera

Zasilanie: zasilacz ATX 350W 220-240V 50/60 Hz o

sprawności min, 85% non-Hot Plug, non-
Redundant

Porty: Min. 2xUSB 2.0 na pane|u przednim,

Min. 4xUSB 2.0 z tyłu obudowy

Min. 1xCOM DB-9 z tyłu obudowy

Gwarancja: gwarancja producenta 3 lata w
miejscu użytkowania

2. Oprogramowanie

systemowe

serwera

Microsoft OEM Windows Serwer STD 2012 R2 64
bit polish

t

3. Oprogramowanie

licencje CAL USER

Microsoft OEM Windows Serwer 2QL2 R2 Cal 7

USER Polish
40

4. Switch 48 port RACK,1000 Mbit

Gwarancja-min. 1rok

1

5. Szafa LAN 42U Stojąca głębokość min 1,2 m z bocznymi
prowadnicami i półką

L

6, patchcord Długość 0,5 m 40

7, Patchpanel 24xRJ45 (sza szafy) 3

8. Router Wejście WAN RJ45, 4 porty LAN

Gwarancja-min. 1rok

L

9, Listwa zasilająca Listwa zasilająca do szafy RACK (min. 5 gniazd

zasilających)
t

10. Zasilacz awaryjny Zasilacz awaryjny o mocy min 3kW RACK,

gwarancja min. 2 lata, wymagany interfejs
kom u nikacyjny, wymagane oprogramowanie
zarządzające

t

Do Wykonawcy należy dostarczenie i montaż szafy serwerowei wraz z podłączeniem wszystkich punktów
logicznych (rozszycie na patch panelu) oraz dokonanie pomiarów sieci LAN.
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Zadanie 2. System monitoringu

Lp Nazwa sprzętu Parametry minimalne tlość Tak/Nie Parametry
oferowane
opisać

1. Rejestrator llość kanalów: 16

Rozdzielczość zapisu: 16 @ 1920 x 1080 px,

llość klatek zapisu: 400

Obsługa dysków:2x4TB

System operacyjny: Linux

Wbudowany SWITCH POE

Wejścia alarmowe:16

Wyjścia alarmowe:6

Pełna obsługa ONV|F 2.0

Wyjście HDMl

Ethernet 1GB/s

Gwarancja-min.2lata

1

2. Kamera Rozdzielczość: 1,3 Mpix

llość strumieni video: 2

Obsługa podczerwieni

Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm

Ethernet 100Mbit/s

Szczelność obudowy: lP66

Obudowa wandaloodporna

Obsługa PoE

Och rona przepięciowa : 4000V

Gwarancja-min.2lata

8

3. Kamera Rozdzielczość: 2,0 Mpix

llość strumieni video: 2

Obsługa podczerwieni

Obiektyw Megapixelowy 2,8 mm

3
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Ethernet 100Mbit/s

Szczelność obudowy: lP66

Obudowa wandaloodporna

Obsługa PoE

Ochrona przepięciowa: 4000V

Gwarancja-min.2lata

Switch 8 port PoE

Gwarancja-min. 1rok

@jtarczenieorazmontażwszetkichniezbędnychelementóWsystemu(sprzęt,
okablowanie, koryta kablowe).

Zadanie 3. Sprzęt komputerowy

Lp Nazwa sprzętu Parametry minimalne llość Tak/Nie Parametry
oferowane
opisać

1. Komputer

biurowy

stacjonarny

Zainstalowany procesor: min. lntel Core i3 lll gen

3240 3.3 GHz

System operaryjny: Microsoft Windows 7

Professional PL 64 bit (downgrade licencji

Microsoft windows 8 Professional PL)

Rodzaj pamięci: DDR3 - 1333

llość wolnych gniazd pamięci: 1

Pamięć zainstalowana: 4096 MB

Maksymalna wielkość pamięci: 16 GB

Pojemność dysku: 500 GB

lnterfejs: sata lll (6 Gb/s)

Napęd optyczny wbudowany: DVD RW

Karta graficzna zintegrowana

Karta sieciowa 1Gb

Slot karty graficznej: PCl Express x16

Złącza USB: min.4 w tym 2 na front panel

Klawiatura i mysz w zestawie

Typ obudowy: lvlini Tower

34
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Maksymalna moc zasilacza: 300 W

Gwarancja: min 3 |ata

Format ekranu monitora: 4:3

Przekątna ekranu: min 19 cali

Typ panela LCD: TFTTN

TechnoIogia podświetlanla: LED

Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 1024 pikseli

Regulowana wysokość

Gwarancja-min. 1rok

Drukarka

dwustronnie

drukująca

Obszar zastosowań : biurowy

Druk w kol'orze: NlE

Obsługiwane języki drukarki :

o XPS
. HP PCL 5e
. Adobe PostScript Level 3. Epson Fx
o IBM PPR

Maks.rozmiar nośnika: A4

Rozdzielczość w pionie: 1200 dpi

Rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi

Maksymalna szybkość druku: 47 str/min

Wydajność: 20000 str/mies

Pojemność podajników papieru: 630 szt.

Automatyczny duplex: TAK

Karta sieciowa: TAK

Port UsB:TAK

Zainstalowana pamięć: 256 MB

Gwarancja: 3 lata

Urządzenie powinno mieć możliwość
zastosowania tonerów o wydajności 18 000 lub
36 000 stron,

Drukarka monochromatyczna A4

Szybkość wydruku w A4: 33 str/min.
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Czas pierwszego wydruku: do 5 sek.

Rozdzielczość :24OO x600 dpi

Języki druku: PCLSe, PCL6, SlDM

Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny

Zlacza: Port USB, Ethernet 10/100 BaseTX,

l EEE1284 dwu kierunkowe równoległe

Pojemność podajnika: 250 arkuszy

Możliwość instalacji dodatkowego podajnika
papieru

Gwarancja: 3 lata

Kserokopiarka

(urządenie

wielofunkcyjne)

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 43
(drukarka,,skaner, kopiarka, fax)

Szybkość druku w mono: 
^4-34 

str/min A3: 17

str/min

Szybkość druku w kolorze: A4-22 str/min 43: 12

str/min

Czas pierwszego wydruku: do t2 sekund

Rozdzielczość: 1200 x600 dpi

Języki druku: PCLSą PCL6, Postscript

Zespół drukowania: Dupleks mechaniczny

Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi

Szybkość skanowania do34 str/min

Automatyczny podajnik dokumentów wraz z

dupleksem na 100 arkuszy

Skanowanie do: FTP, http, E-mail, ClFS, pamięć

UsB

Porty: USB, Ethernet 10/100 BaseTX, Port LPT

Gwarancja: 3 lata

Niszczarka Typ - piaskowa

Wymagane niszczenie pĘt

Pojemność podajnika: 20 arkuszy

Pojemność kosza: 30 l

Maksymalna szerokość: 225 mm
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Poziom bezpieczeństwa: Din 2

Funkcja rewersu - Tak

Autostart - Tak

Gwarancja-min. 1rok

Projektor +

ekran

Przeznaczenie projektora: biznesowy

Rozdzielczość rzeczywista: 1280 x 800 (WXGA)

pikseli

llość pikseli: 1024000 pikseli

Liczba wyświetlanych kolorów:1,6,7 mln

Jasność (tryb normalny): 2800 ANS| lumen

Kontrast (tryb normalny): 3800:1

Złącza (wejście): HDMl, RS-232, RCA Video, RJ45,

Mini DlN 4-pin (S-Video)

Złącza (wyjście): D-sub 15 pin

Pilot w zestawie: TAK

Torba w zestawie: TAK

Ekran projekcyjny:

Kolor: biały

Sposób rozwijania/zwijania: elektryczny z pilota

Przekątna: 120 cali

Wymiary: 244 x 183 cm

Sterowanie: pilot bezprzewodowy

Gwarancja-min. 1rok

Telefon stacjonarny z identyfikacją numeru

dzwoniącego

Gwarancja-min. 1rok

(miejscowość idata) (podpis uprawnionego pżedstawiciela Wykonawcy)
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