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1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

ul. Próchnika 34 

97 – 300 Piotrków Trybunalski 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu: w tym komputerów stacjonarnych, 
monitorów, komputerów przenośnych, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego 
monochromatycznego, drukarek sieciowych laserowych monochromatycznych i 
oprogramowania uŜytkowego (CPV 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8) 

1.2 Specyfikacja sprzętu obejmuje: 

Pozycja Opis ilość 

Komputer 
stacjonarny z 
monitorem   11 
  Procesor min. 3,2GHz, 2MB cache, FSB 800MHz   
  Pamięć RAM 2GB DDR3   
  Dysk 500GB   
  Zintegrowany sterownik VGA   
  Napęd DVDRW   
  Karta sieciowa 10/100/1000Mbit   
  Port seryjny COM   
  Obudowa Micro Tower   
  MS Windows 7 Professional   
  Klawiatura i Mysz   
  MS Office 2010 H&B PKC   
  Zasilacz UPS 600VA Line Interactive   

  

Monitor ciekłokrystaliczny 19" w układzie standardowym 4:3 
lub 5:4, z podświetleniem typu LED produkowany przez 
producenta komputera   

Komputer 
przeno śny    2 

  Matryca 15,6" matowa, rozdzielczość 1366x768   

  Procesor mobilny min 2-rdzeniowy, 2,4GHz, 3MB cache   

  Pamięć RAM 4GB DDR3   

  dysk 320GB 7200rpm   

  LAN 10/100, Wifi 802.11 b/n/g, Bluetooth   

  zintegrowana kamera   
  MS Windows 7 Professional   
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  MS Office 2010 H&B PKC   

Torba + mysz optyczna 

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
laserowe 
monochromatyczne    1 

  drukarka, kopiarka, skaner, faks   

  Rozdzielczość 1200x1200dpi   

  Interfejsy: USB i Fast Ethernet   

Drukarka sieciowa 
laserowa 
monochromatyczna    6 

  Rozdzielczość 1200x1200dpi   

  Interfejsy: USB i GigaBit Ethernet   

  Prędkość 33 str./min.   

  Automatyczny druk dwustronny   

  Pamięć RAM (zainstalowana/maksymalna) - 128/384MB   

  Miesięczne obciąŜenie 50000 str.   

1.3 Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Europejskiego przenoszących te normy. Oferowane urządzenia muszą posiadać 
deklarację zgodności CE, zainstalowane oprogramowania, sterowniki oraz 
oprogramowania wewnętrzne w najnowszej dostępnej wersji. 

1.4 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w ilościach i 
asortymencie opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

1.5 Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego. Sprzęt musi być dostarczony z pisemną gwarancją i instrukcją obsługi w 
języku polskim. 

1.6 Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie 
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

1.7 Wykonawca określi w Formularzu ofertowym, proponowany termin gwarancji na 
poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru przedmiotu 
zamówienia. Zaproponowane terminy gwarancji nie mogą być krótsze niŜ: 36 miesięcy na 
komputery i monitory, co najmniej 12 miesięcy na drukarki i pozostały sprzęt. 

1.8 Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie 
zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki na następujących warunkach: 

- dla komputerów i monitorów: czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia po 
zgłoszeniu, czas naprawy do 14 dni. WydłuŜenie czasu naprawy wymaga dostarczenia 
sprzętu zastępczego. Dostarczony sprzęt zastępczy winien być o zbliŜonych 
parametrach, przy czym wydłuŜony czas naprawy nie moŜe przekroczyć 21 dni. W 
przypadku uchybienia temu terminowi Wykonawca musi niezwłocznie zainstalować nowy 
komputer lub monitor o parametrach nie gorszych niŜ w ofercie; 
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- dla drukarek i pozostałego sprzętu: czas reakcji serwisu – 2 dni od momentu 
zgłoszenia, czas naprawy nie moŜe przekroczyć 30 dni. 

1.9 W okresie objętym gwarancją, w przypadku trzech nieskutecznych napraw, Wykonawca 
wymieni dostarczone urządzenie na nowe, nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia. 

1.10 Naprawa następuje w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu do 
warsztatu lub producenta, Wykonawca zapewnia transport w obie strony i ponosi jego 
koszt. W przypadku napraw przekraczających 14 dni, gwarancja ulega przedłuŜeniu o 
dodatkowe dni naprawy. 

1.11 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie dłuŜszym jednak niŜ 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy 
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

1.12 Zamawiający zachowuje prawo samodzielnej zmiany konfiguracji dostarczonych 
komputerów bez utraty prawa do świadczeń gwarancyjnych, pod warunkiem poprawnego 
wykonania takiej konfiguracji.  

1.13 W ofercie naleŜy podać typ oferowanego sprzętu (producent, model), a w przypadku 
komputerów takŜe parametry (m in. procesor, pamięć, dysk twardy). 

1.14 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składanie ofert częściowych.  

1.15 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH (ART. 
67 UST. 1 PKT  7):  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010  r.  
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

4.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;             
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz 
wykonanych dostaw lub usług (pkt 8.10 pozycja w tabeli 1 SIWZ). Wymagane jest 
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wykazanie, co najmniej 3 dostaw, których przedmiotem był sprzęt komputerowy, o 
wartości kaŜdej z nich nie mniejszej niŜ wartość brutto oferty. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4.3  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4.4 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń  
i dokumentów opisanych w pkt. 8.10 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4.6 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŜy 
dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne  
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (na zał. nr 3 do SIWZ) oraz 
Wykaz wykonanych dostaw lub usług (na zał. nr 1 do SIWZ) - Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

4.7 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, naleŜy do oferty dołączyć: Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia (na zał. nr 2 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego 
rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy  

4.8 Do oferty naleŜy dołączyć równieŜ PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to równieŜ przypadków składania 
ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: 

- wykonawców działających w formie spółki cywilnej, jeŜeli z dokumentów dołączonych 
do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność  
z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź 
wynika inny sposób reprezentacji; 

- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

4.9 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
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5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

5.1 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych  
(art. 38). 

5.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie domniemywać, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer 
faksu, bądź mail podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób 
umoŜliwiający mu zapoznanie się z treścią pisma. 

5.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z 
zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

5.5 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

a: W zakresie proceduralnym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Małgorzata Jóźwik – Tel.  044   733 – 90 – 03  wew. 39 

b: W zakresie merytorycznym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Paweł Kręgiel – Tel. 044   733 – 90 – 03 wew. 33 

6. WADIUM: 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

7.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

7.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

8.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

8.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (patrz pkt 4.7 SIWZ). JeŜeli oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający moŜe 
Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

8.3 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
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8.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

8.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej Specyfikacji oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania świadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. 

8.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

8.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŜdej stronie podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony 
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

8.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

8.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8.10 Do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

Lp. Nazwa dokumentu 
potwierdzaj ącego: Wymagany dokument: 

1 Wykaz dostaw lub usług 

(załącznik nr 1) 

Wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat  przed 
upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie. 

Wymagane jest wykazanie, co 
najmniej 3 dostaw, o warto ści ka Ŝdej z 
nich nie mniejszej ni Ŝ warto ść brutto 
oferty . Wzór dokumentu stanowi 
załącznik  do  SIWZ. 

2 Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia 

(załącznik nr 2) 

Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia podpisane przez osobę 

uprawnioną do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 

Wzór dokumentu stanowi zał ącznik do 
SIWZ 

3 Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do 
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rejestru, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy  

przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodno ść z 

oryginałem 

4 Oświadczenie o spełnianiu 
warunków 

(załącznik nr 3) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 
podpisane przez osobę uprawnioną do 

składania świadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

Wzór dokumentu stanowi zał ącznik nr 1 
do SIWZ  

5 Szczegółowy opis zamówienia 

(załącznik nr 4) 

Wypełnione wszystkie tabele i podpisany 
Szczegółowy Opis Zamówienia  

z podaniem cen jednostkowych netto i cen 
jednostkowych brutto oraz wartości netto  
i wartości brutto oraz modelu i producenta 

6 Oświadczenie o niezaleganiu w 
opłacaniu podatków, składek i 

opłat 

Oświadczenie Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie 
dokumentów zgodnych z § 4 ust.1pkt 1 lit. a  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 226, poz. 1817). 

JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, lub pełnomocnictw albo, jeŜeli złoŜy wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do 
ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy 
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone 
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na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki 
określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wezwać do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

8.11  Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa sprzętu: w 
tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych, urządzenia 
wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego, drukarek sieciowych laserowych 
monochromatycznych oraz oprogramowania uŜytkowego" NIE OTWIERAĆ przed 
24.11.2011 r. godz.10:15” 
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot 
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

8.12  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie to musi być dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

8.13  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

9.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    
97 – 300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 do dnia 24.11.2011 r. do godz. 10:00. 

9.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŜona po terminie. 

9.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
24.11.2011 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 97 – 300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

10.1 Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona jako suma 
iloczynów ilości i cen brutto wszystkich pozycji zamówienia.  

10.2 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 
określone w niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu naleŜnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

10.3 Cenę oferty naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

10.4 Podatek VAT naleŜy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.5 W postępowaniu nie są przewidywane rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 
prowadzone w walutach obcych 

11. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

11.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr:  Nazwa kryterium:  Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 
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11.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 11.1 kryterium  będą liczone według 
następującego wzoru: 

Nr kryterium:  Wzór:  

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

11.3 Po dokonaniu oceny punkty w kryterium cena (koszt)  stanowić będą końcową ocenę 
danej oferty. 

11.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 

11.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

11.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie 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. 

11.7 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

12.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert. 

12.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,  
z późn. zm.). 

12.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres 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 złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom  
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
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d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 
zawarta. 

12.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 12.3 lit. a Zamawiający umieści na 
stronie internetowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

12.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem  
art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane w sposób określony, w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, albo 10 dni - jeŜeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy 
będzie moŜliwe przed upływem terminów, o których mowa, powyŜej, jeŜeli wystąpią 
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

12.6 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

13. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

13.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie 
jest wymagane. 

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

14.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji.  

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

15.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

15.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d: odrzucenia oferty odwołującego. 

15.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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15.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

15.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

15.7 Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

15.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

15.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

15.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

15.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

16. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

16.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

17. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika:  

1 Wykaz wykonanych dostaw lub usług 

2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia 

5 Formularz oferty 

6 Wzór umowy na dostawy 
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Załącznik Nr 1 

 

Wykaz wykonanych   dostaw lub usług  

 

 

 

Lp Wyszczególnienie dostawy lub usługi  Wartość Czas 
realizacji 

Adres 
dostawy 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

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

       miejsce i data                                                                                     podpis 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu 
  

Nazwa 
wykonawcy............................................................................................................................... 

 

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

 

Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 

 

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

 

  

 

Oświadczam Ŝe spełniam warunki udziału w post ępowaniu o których mowa w art. 22 ust 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie ń publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r Nr 113, poz. 759  z pó źniejszymi zmianami) 

 

 

  

.........................................                                                  ………………………………..              
   miejsce i data                                                                         podpis 
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

  

Nazwa 
wykonawcy............................................................................................................................... 

 

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

 

Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 

 

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

 

  

 

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu ni espełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fiz ycznych równie Ŝ w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pr awo zamówie ń publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759  z pó źniejszymi zmianami) 

  

 

  

.........................................                                            …………………………………                   
        miejsce i data                                                                                                                 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Pozycja Opis ilość 

Komputer 
stacjonarny z 
monitorem   11 
  Procesor min. 3,2GHz, 2MB cache, FSB 800MHz   
  Pamięć RAM 2GB DDR3   
  Dysk 500GB   
  Zintegrowany sterownik VGA   
  Napęd DVDRW   
  Karta sieciowa 10/100/1000Mbit   
  Port seryjny COM   
  Obudowa Micro Tower   
  MS Windows 7 Professional   
  Klawiatura i Mysz   
  MS Office 2010 H&B PKC   
  Zasilacz UPS 600VA Line Interactive   

  

Monitor ciekłokrystaliczny 19" w układzie stndardowym 4:3 
lub 5:4, z podświetleniem typu LED produkowany przez 
producenta komputera   

Komputer 
przeno śny    2 

  Matryca 15,6" matowa, rozdzielczość 1366x768   

  Procesor mobilny min 2-rdzeniowy, 2,4GHz, 3MB cache   

  Pamięć RAM 4GB DDR3   

  dysk 320GB 7200rpm   

  LAN 10/100, Wifi 802.11 b/n/g, Bluetooth   

  zintegrowana kamera   
  MS Windows 7 Professional   

  MS Office 2010 H&B PKC   

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
laserowe 
monochromatyczne    1 

  drukarka, kopiarka, skaner, faks   

  Rozdzielczość 1200x1200dpi   

  Interfejsy: USB i Fast Ethernet   
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Drukarka sieciowa 
laserowa 
monochromatyczna    6 

  Rozdzielczość 1200x1200dpi   

  Interfejsy: USB i GigaBit Ethernet   

  Prędkość 33 str./min.   

  Automatyczny druk dwustronny   

  Pamięć RAM (zainstalowana/maksymalna) - 128/384MB   

  Miesięczne obciąŜenie 50000 str.   
 

 
Lp. 

 
Przedmiot  zamówienia 

 
Ilość 

 
Model  

 
Producent 

1. Komputer stacjonarny z 
monitorem  

11   

2. Komputer przenośny 2 
 

  

3. Urządzenie wielofunkcyjne 
laserowe 
monochromatyczne 

 
1 
 

  

3.  Drukarka sieciowa 
laserowa 
monochromatyczna 

 
6 

  

 

Lp. Przedmiot  zamówienia Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto 

1. Komputer stacjonarny z 
monitorem  

11     

2. Komputer przenośny 2 
 

    

3. Urządzenie wielofunkcyjne 
laserowe 
monochromatyczne 

 
1 
 

    

3.  Drukarka sieciowa 
laserowa 
monochromatyczna 

 
6 

    

4. Oprogramowanie MS 
Windows 7 Professional 

13     

5. Oprogramowanie MS 
Office 2010 H&B PKC 

13 
 
 

    

 
x 

 
Razem 

 
x 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

1. Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy 

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

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

b) Adres Wykonawcy: 

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

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

tel. …………………………………     fax……………………………. 

REGON …………………………..      NIP…………………………… 

Nr konta………………………………………………………………… 

2. Oferta na: 

„Dostawa sprzętu: w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych, 

urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego, drukarek sieciowych 

laserowych monochromatycznych i oprogramowania uŜytkowego”. 

3. Łączna wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: ……………………………………  

4. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia na okres: 

- dla komputerów i monitorów ( nie mniej niŜ 36 miesięcy) - …………………………………….. 

- dla drukarki i pozostałego sprzętu ( nie mniej niŜ 12 miesięcy) - ………………………………. 

5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w SIWZ. 

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w SIWZ. 

7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia              
i przyjmujemy ją bez zastrzeŜeń. 



 

 

 
 

 Strona: 19/22 

9. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do zawarcia umowy oraz Ŝe 
zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

10. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki załączonego do SIWZ wzoru umowy                                
i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 

11. Oświadczamy, Ŝe wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 
czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest 
kompletna. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Oferta zawiera:………. stron 

 

 

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

       miejsce i data                                              podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych        

                                                                           /upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA (wzór) 

 

Zawarta w dniu................................................. 2010 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Miejskim O środkiem Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Próchnika 34, posiadającym NIP: 771 – 16 – 89 -761, reprezentowanym przez: 

……………………………………….. - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Piotrkowie Trybunalskim zwanym w dalszej części umowy Zamawiaj ącym 

a 

……………………………z siedzibą w ……………………………wpisanym do EDG / KRS pod 
nr……………..…….., nr NIP ……………., nr REGON………………, nr tel. ……………, nr 
fax.………….., reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

o następującej treści:  

Niniejsza umowa została zawarta z zastosowaniem art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu zamówienia zgodnego ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i złoŜoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 10 dni od dnia 
podpisania umowy. 

§  3  

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie umowy w kwocie: 

………………. złotych brutto  (słownie: ………………….. złotych), netto ……………….. 
złotych (słownie: ………………………..złotych), powiększone podatek VAT wg ………. % 
stawki  w wysokości     zł (słownie: …………………………………….) 

2. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy:  
      …………………………….. na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę faktur VAT, w 
terminie 7 dni od terminu ich otrzymania. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w 
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jednym terminie. 
4. Wykonawca wystawi faktury na dostarczony przedmiot umowy, na podstawie protokołu 

odbioru, podpisanego przez obydwie strony umowy. 
5. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej 

umowy oraz odbiór przedmiotu umowy są: …………………………  ………………… 
6. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie jest podatnikiem VAT. 

§ 4 

1. Gotowość dostawy sprzętu Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu, co najmniej 
dwa dni przed dniem dostawy. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem oraz sprzęt komputerowy fabrycznie 
nowy, nieuŜywany, bez wad i uszkodzeń. 

4. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot 
zamówienia, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia: 
- dla komputerów i monitorów ( nie mniej niŜ 36 miesięcy) - ……………………….. 
- dla drukarek i pozostałego sprzętu ( nie mniej niŜ 12 miesięcy) - ……………………. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie 
zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki na następujących warunkach: 

- dla komputerów i monitorów: czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia po 
zgłoszeniu, czas naprawy do 14 dni. WydłuŜenie czasu naprawy wymaga dostarczenia 
sprzętu zastępczego. Dostarczony sprzęt zastępczy winien być o zbliŜonych 
parametrach, przy czym wydłuŜony czas naprawy nie moŜe przekroczyć 21 dni. W 
przypadku uchybienia temu terminowi Wykonawca musi niezwłocznie zainstalować nowy 
komputer lub monitor o parametrach nie gorszych niŜ w ofercie; 

- dla drukarek i pozostałego sprzętu: czas reakcji serwisu – 2 dni od momentu 
zgłoszenia, czas naprawy nie moŜe przekroczyć 30 dni. 

3. W okresie objętym gwarancją, w przypadku trzech nieskutecznych napraw, Wykonawca 
wymieni dostarczone urządzenie na nowe, nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia. 

4. Naprawa następuje w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu 
do warsztatu lub producenta, Wykonawca zapewnia transport w obie strony i ponosi 
jego koszt. W przypadku napraw przekraczających 14 dni, gwarancja ulega 
przedłuŜeniu o dodatkowe dni naprawy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie dłuŜszym jednak niŜ 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia 
naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z 
gwarancji. 

6. Zamawiający zachowuje prawo samodzielnej zmiany konfiguracji dostarczonych 
komputerów bez utraty prawa do świadczeń gwarancyjnych, pod warunkiem 
poprawnego wykonania takiej konfiguracji.  

7. Oprogramowanie systemowe i uŜytkowe objęte jest gwarancją producenta określoną w 
warunkach licencji i wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu jest wyłączona. 



 

 

 
 

 Strona: 22/22 

 

§ 6 

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy lub przedstawienie sprzętu nie nadającego 
się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i usterki Zamawiający będzie naliczał karę 
umowną za kaŜdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% od kwoty brutto wynagrodzenia 
określonego w §3 ust. 1 do dnia odbioru przedmiotu umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w odbiorze sprzętu w terminie określonym w §2 przekraczającego 
3 dni z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 15 % kwoty, o której mowa w §3 ust.1. 

4. Naliczone kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty 
przez Wykonawcę. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeŜeli poniesione straty przewyŜszają wysokość zastrzeŜonych kar umownych wymienionych 
w ust. 1 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 7 

Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, takŜe po zakończeniu realizacji 
umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałoŜony 
ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną, opublikowaną 
przez Zamawiającego. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy pod rygorem niewaŜności. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 


