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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00–368 Warszawa 
Tel/fax: (22) 827 83 05 
http://www.chopin.edu.pl  
NIP: 525-000-77-15 
REGON: 000275702 
 
 

Rozdział II 
Tryb zamówienia 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego”  
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 
423 – stan prawny na 16 kwietnia 2014r ), zwanej dalej „ustawą”. 
 

 
Rozdział III 

Przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 

do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC oraz 
aktualizacja oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby 
Wydziału Reżyserii Dźwięku z podziałem na zadania 
Zamówienie składa się z dwóch zadań. 
 
Zadanie 1 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi 
zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC 
1) Red Hat® Enterprise Linux® 6 for servers 
    Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 
    wsparcie upgrade 1 rok      1 szt.  
2) Windows 7 Professional 64 bit     8 szt 
3) Microsoft Office 2010 Standard EDU PL. 

Licencja na pakiet biurowy Office 2010 Standard  
z możliwością downgrade’u do Office 2007/2003, 
polska wersja językowa, licencja edukacyjna   6 szt 

4) Dysk twardy do serwera typ A     3 szt 
5) Dysk twardy do serwera typ B     2 szt 
6) Dysk twardy zewnętrzny      2 szt 
7) Pendrive (USB drive) typ A     1 szt 

http://www.chopin.edu.pl/
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8) Pendrive (USB drive) typ B     4 szt 
9) Napęd DVD-RW zewnętrzny USB    1 szt 
10) Kabel UTP kat 5e (200 metrów)     1 szt 
11) Sprzętowy firewall       2 szt 
12) Access point        2 szt 
13) Router WiFi        2 szt 
14) Monitor LCD typ A       1 szt 
15) Monitor LCD typ B       6 szt 
16) Drukarka laserowa monochromatyczna    3 szt 
17) Pamięć RAM (upgrade z 2 GB do 6 GB)           12 szt 
18) Komputer stacjonarny      6 szt 
19) Urządzenie wielofunkcyjne typ A     2 szt 

 
Zadanie 2 
Aktualizacja oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby 
Wydziału Reżyserii Dźwięku. 

1) Pakiet Waves 360 SoundGrid 
2) Soundminer v. 4 Pro 
3) NugenAudio VisLM-H 
4) AudioEase Snapper 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 
1) 30236000-2 różny sprzęt komputerowy 
2) 30237200-1 akcesoria komputerowe 
3) 48180000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
4) 48521000-6 Pakiety oprogramowania do edycji dźwięku 

 
Rozdział IV 

Informacje ogólne 
 
1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 
2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty 

wymagane w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu).  

5. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie 
wszystkich jego ofert. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
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7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.  

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron  
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  
 

9. Zamawiający będzie wymagał oddzielnego fakturowania niektórych pozycji ze 
względu na różne źródła finansowania. Informację o oddzielnym fakturowaniu 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

 
 

Rozdział V 
Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Wykonawca musi wypełnić „Formularz oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na 

własnych formularzach, jednak ich treść i układ graficzny muszą być zgodne z 
formularzami załączonymi do SIWZ.  

2. Do Formularza oferty, Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane 
postanowieniami SIWZ.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, 
poświadczonymi przez Wykonawcę. 

4. Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być  
także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem  
albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna. 

5. Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, 
powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e  
do podpisania oferty. 

6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna 
być potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby/osób upoważnionej  
do podpisania oferty oraz opatrzona dopiskiem lub pieczęcią „za zgodność  
z oryginałem”. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane  
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 

8. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, 
Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - 
wpisuje On "nie dotyczy". 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.07.2014 r. do godz. 10.00 
na adres:  
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00–368 Warszawa 

10. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. 
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Kopertę należy zaadresować wg wzoru: 
 

„ZP-15/06/2014/272/W/MSW” 
 

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i 
oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu 

informatycznego Biblioteki UMFC oraz aktualizacja 
oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na 

potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku z podziałem na 
zadania 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.07.2014r. GODZ. 10.15 

 

 
11. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą 

nazwę oraz adres Wykonawcy.  
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie 
zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo 
oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. 

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. 
Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie 
zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo 
oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał się  
z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny 
wniosek. 

14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian  
w jej treści po upływie terminu składania ofert. 

15. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie 
dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 

 
 

Rozdział VI 
Oferty częściowe 

 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie składa 
się z dwóch części. 
 
 

Rozdział VII 
Oferty wariantowe 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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Rozdział VIII 

Warunki wymagane od wykonawców 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniające właściwe 

wykonanie zamówienia. 
2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać  

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych przedmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  
iż 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. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

4. W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 oraz nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozdziału XI SIWZ. 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na  podstawie złożonych przez Wykonawców 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ. 
 

Rozdział IX 
Wspólne ubieganie się o zamówienie 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1,  
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą ich współpracę. 

5. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie winna określać: 
1) podmioty składające ofertę; 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 
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4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy  
był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). 

6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą  
pod warunkiem zawieszającym. 

 
 

Rozdział X 
Dokumenty wymagane w ofercie 

 
1. Oferta musi składać się z następujących (ponumerowanych i parafowanych 

na każdej stronie) dokumentów: 
1)  Formularz Oferty, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę oferty na własnym formularzu, 
którego treść i układ graficzny są zgodne z formularzem załączonym  
do SIWZ; 

2) Dokumenty określone w ust. 1 Rozdziału XI SIWZ. 
2. Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest 

osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego dokumentu składanego w ofercie  
(np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) –  
wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty  
i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo  
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę (osoby) uprawnioną. 

3. Nie złożenie lub złożenie w niewłaściwej formie któregokolwiek z dokumentów,   
o których mowa w ust. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty (z zastrzeżeniem zapisu,  
o którym mowa w ust. 6 Rozdziału XI SIWZ). 

 
 

Rozdział XI 
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia  
i dokumenty: 
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca 
może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i układ graficzny 
muszą być zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie  
art. 24 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 
(Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść  
i układ graficzny muszą być zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 

3) Aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej 
/centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego 
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4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej  (art. 24 st. 2 
pkt 5 ustawy), złożone na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 
(Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i 
układ graficzny muszą być zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w oryginale  
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone  
wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

4. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 1 pkt 3 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń  
lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo 
którzy złożyli dokumenty, o których mowa w ust. 1 zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym 
upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

6. Nie złożenie wyjaśnień lub nie złożenie w wyznaczonym terminie któregokolwiek  
z oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 5 spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 

 
 

Rozdział XII 
Opis sposobu przedstawienia ceny oferty 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając ceny 

jednostkowe netto oraz wartość netto, kwotę VAT i wartość brutto  
dla poszczególnych rodzajów asortymentu, a także całkowitą wartość oferty netto, 
kwotę VAT oraz wartość oferty brutto.  

2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
3. W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia 

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne 
koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia (w tym np. koszty 
transportu, opłaty, cła, podatki), z uwzględnieniem wszystkich podatków 
obowiązujących na terenie RP, w tym podatku VAT. 
 
UWAGA: Zamawiany sprzęt nie będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych więc 
przy obliczaniu ceny oferty nie należy stosować 0% stawki podatku VAT dla towarów 
opatrzonych tą stawką VAT- podstawa prawna art. 83 ust 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 
11.03.2004 o podatku od towarów i usług. 
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Rozdział XIII 

Miejsce i termin składania ofert 
 
1. Oferty należy składać w KANCELARII (parter, pokój nr 213A) w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na 
adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ. 

2. Oferty należy składać do dnia 08.07.2014 r. do godziny 10.00. W przypadku 
przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia 
oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu 
wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 
pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. 
 
 

Rozdział XIV 
Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2014r. o godz. 10.15 w pokoju nr 210 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. 
 
 
 

Rozdział XV 
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert,  
może On wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji 
podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 
ustawy. 

6. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznana zostanie  
za odrzuconą. 

8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 
ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 



 12 / 40 
 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 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 zgodzi się  

na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Rozdziale XVI SIWZ.  

 
 

Rozdział XVI 
Kryteria oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną  

(całkowitą ceną brutto za realizację zamówienia). 
 
2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

                                                              najniższa cena brutto                      
Wartość punktowa oferty =      ------------------------------------------    x 100 
                                                   cena brutto badanej oferty  

3. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna  
za najkorzystniejszą tą ofertę, która będzie najkorzystniejsza pod względem ceny, 
tj. otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę 
punktów do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Rozdział XVII 

Udzielenie zamówienia 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza pod względem ceny. 
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu  

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowanie w złożonych ofertach. 

4. Niezwłocznie po wyborze ofert, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,  
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby  



 13 / 40 
 

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 zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

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

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki,  
o których mowa w Rozdziale XX ust. 1 pkt 2 SIWZ. 
 

 
Rozdział XVIII 

Termin związania ofertą 
 
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

Rozdział XIX 
Termin wykonania umowy 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. 
 

Rozdział XX 
Unieważnienie postępowania 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. 
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Rozdział XXI 
Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy 

 
Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

Rozdział XXII 
Wymagania dotyczące wadium 

 
W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 
 

Rozdział XXIII 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

 
Rozdział XXIV 

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami  
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami 

pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 
2. Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu  
lub e-maila. 

3. Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 
ustawy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ  
na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, ora zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego www.chopin.edu.pl. 

6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres: 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00–368 Warszawa 
z dopiskiem „Nr ref.: ZP-15/06/2014/272/W/MSW”. 

7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

• w sprawach formalnych – Paweł Sroczyński, e-mail: dag@chopin.edu.pl  
• w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia –  

Michał Kolano, e-mail: mkolano@chopin.edu.pl      

http://www.chopin.edu.pl/
mailto:dag@chopin.edu.pl
mailto:mkolano@chopin.edu.pl
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Rozdział XXV 

Środki ochrony prawnej 
 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym podmiotom,  
jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone są  
w Dziale VI ustawy. 
 

Rozdział XXVI 
Zamówienia uzupełniające  

 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie  
art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, polegających na rozszerzeniu dostawy o sprzęt, akcesoria, 
oprogramowanie tego samego rodzaju. 
 
 
 

Rozdział XXVII 
Zmiany umowy  

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy,  

pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy  

w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie podpisania 
umowy wywołującej potrzebę zmian treści umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy 
zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny 
wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję  
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym  
w ust. 1. 

 
Rozdział XXVIII 

Postanowienia końcowe 
 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta  
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawców we wzorze umowy  
nie będą przez Zamawiającego uwzględnione, z zastrzeżeniem zapisów zawartych 
w Rozdziale XXVII SIWZ. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana  
jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.  
Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą  
w PLN. 
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5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny 
zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy,  
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli  
oni umowę regulującą ich współpracę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PARAMETRY TECHNICZNE – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Zadanie 1 
 
 

1) Red Hat® Enterprise Linux® 6 for servers,Standard (1-2 sockets) (Up to 1 
guest), wsparcie upgrade 1 rok (1 szt.) 

2) Windows 7 Professional 64 bit (8 szt.) 

3) Microsoft Office 2010 Standard EDU PL. Licencja na pakiet biurowy Office 2010 
Standard z możliwością downgrade’u do Office 2007/2003, polska wersja 
językowa, licencja edukacyjna (6 szt. ) 

4) Dysk twardy do serwera typ A (3 szt.) 

Prędkość obrotowa: 10000rpm 
Interfejs: SAS 
przepustowość 6,0 Gbit/s 
Pojemność: 600 GB 
Pamięć cache: 64 MB 
Format: 2,5 cala 
Typ dysku: Wewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Inne: Hot-Swap/Hot-Plug 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

5) Dysk twardy do serwera typ B, dyski zapasowe dla dysków Western Digital 
Caviar WD5003ABYX (2 szt.) 

Prędkość obrotowa: co najmniej 7200rpm 
Interfejs: SATA2 
Przepustowość: 3,0 Gbit/s 
Pojemność: 500 GB 
Pamięć cache: 64 MB 
Format: 3,5 cala 
Typ dysku: Wewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Inne: Hot-Swap/Hot-Plug 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
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6) Dysk Twardy zewnętrzny (2 szt.) 

Zasilanie z USB (nie wymaga zasilania z sieci) 
Prędkość obrotowa: co najmniej 5400rpm 
Interfejs: USB 3.0 
Pojemność: co najmniej 2000 GB 
Pamięć cache: 8 MB 
Format: 2,5 cala 
Typ dysku: Zewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

7) Pendrive (USB drive) Typ A (1 szt.) 

Kształt/Styl: Slider 
Pojemność: co najmniej 32GB 
Złącze: USB 3.0 
Prędkość odczyty: co najmniej 200 MB/s 
Prędkość zapisu: co najmniej 100 MB/s 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

8) Pendrive (USB drive) Typ B (4 szt.) 

Pojemność: 8GB 
Złącze: USB 3.0 
Prędkość odczyty: co najmniej 30 MB/s 
Prędkość zapisu: co najmniej 20 MB/s 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

9) Napęd DVD-RW zewnętrzny USB (1 szt.) 

Napęd optyczny, zapis: DVD-R DL, DVD+R DL – 8x, DVD-R, DVD+R – 8x, 
DVD-RW – 6x, DVD+RW – 8x, CD-R – 24x, CD-RW – 24x, odczyt: DVD – 8x, 
CD – 24x, komunikacja i zasilanie – port USB, interfejs: USB 2.0 

Gwarancja: co najmniej 2 lata 

10) Kabel UTP kat 5e. (200 metrów) 

11) Sprzętowy firewall (2 szt.) 

Cechy: 
Zunifikowana brama zabezpieczająca dla małych firm (1-5 użytkowników PC) 
Konstrukcja sprzętowa z interfejsem Gigabit Ethernet 
Wydajna, wielowarstwowa ochrona przed zagrożeniami 
Hybrydowe połączenia VPN (IPSec i SSL) 
Moduł USB 3G jako zapasowe lub równoległe łącze WAN 
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Zapora sieciowa: 
Zapora z certyfikatem ICSA 
Tryb routingu i mostu (transparentnego) 
Listy kontroli dostępu oparte na strefach 
Stanowa inspekcja pakietów 
Translacja adresów i portów (NAT, PAT) 
Translacja adresów oparta na polityce 
Etykietowanie VLAN 
Egzekwowanie polityki z uwzględnieniem tożsamości użytkowników 
Przekazywanie ruchu SIP/H.323 przez NAT 
Brama aplikacyjna (ALG) obsługująca porty niestandardowe 
 
Wirtualne sieci prywatne (VPN): 
IPSec VPN z certyfikatem ICSA 
PPTP, IPSec 
Algorytm: AES/3DES/DES 
Uwierzytelnianie: SHA-1/MD5 
Zarządzanie kluczami: ręczne/IKE 
Perfect Forward Secrecy: grupy DH 1, 2, 5 
Przekazywanie ruchu IPSec przez NAT 
Obługa mechanizmu DPD (Dead Peer Detection/Relay Detection) 
Obsługa certyfikatów PKI (X.509) 
Scentralizowana obsługa VPN 
Prosty kreator połączeń 
Automatyczne ponowne zestawianie połączenia VPN 
VPN HA (nadmiarowe zdalne bramy VPN) 
 
SSL VPN: 
Bezpieczny dostęp zdalny bez klienta 
Pełny tryb tunelowy 
Wsparcie dla trybu reverse proxy 
Zunifikowane egzekwowanie polityki 
Konfigurowalny portal użytkowników 
 
Ochrona przed spamem: 
Ochrona międzystrefowa 
Transparentne przechwytywanie poczty przesyłanej protokołami SMTP/POP3 
Obsługa czarnych i białych list 
Wsparcie dla X-Header Support 
Obsługa kontroli DNSBL 
Obsługa znaczników niepożądanej poczty 
Raport statystyczny 
 
Łączność sieciowa: 

    Tryb routera/mostu/mieszany 
    Grupowanie portów w warstwie 2 
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   Ethernet/PPPoE 
   NAT/PAT 
   Etykietowanie VLAN (802.1Q) 
   Interfejs wirtualny (alias interfejsu) 
   Routing oparty na polityce (z uwzględnieniem danych użytkownika) 
   NAT (SNAT) oparty na polityce 
   Routing dynamiczny (RIP v1/v2, OSPF) 
   Klient/serwer/relay DHCP 
   Obsługa dynamicznego DNS 
   Limit sesji na hosta 
   Gwarantowane pasmo sieciowe 
   Maksymalne pasmo sieciowe 
   Wykorzystanie pasma zależne od priorytetów 
 
   Uwierzytelnianie: 
  Wewnętrzna baza użytkowników 
  Integracja z Microsoft Windows Active Directory 
  Zewnętrzna baza użytkowników LDAP/RADIUS 
  Uwierzytelnianie Xauth przez RADIUS dla ruchu IPSec VPN 
  Wymuszone uwierzytelnianie użytkowników (uwierzytelnianie transparentne) 
  Wiązanie adresów IP/MAC 
 
  Zarządzanie systemem: 
  Administracja oparta na rolach 
  Jednoczesne logowanie się wielu administratorów 
  Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP) 
  Konfiguracja obiektowa 
  Interfejs wiersza poleceń (konsola/konsola WWW/SSH/TELNET) 
  SNMP v2c (MIB-II) 
  Przywracanie konfiguracji systemu 
  Aktualizacja wbudowanego oprogramowania przez FTP/FTP-TLS/graficzny interfejs    
WWW 
 
  Rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń: 
  Kompleksowe rejestrowanie lokalne 
  Syslog (wysyłanie komunikatów do 4 serwerów) 
  Alarmowanie przez e-mail (wysyłanie wiadomości do 2 serwerów) 
  Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 
  Wbudowany raport dzienny 
 
  Wydajność i skalowalność: 
  Przepustowość zapory SPI*1: 175 Mb/s 
  Przepustowość VPN (3DES)*2: 75 Mb/s 
  Nieograniczona liczba licencji użytkowników 
  Maksymalna liczba sesji*3: 10000 
  Maksymalna liczba jednoczesnych tuneli IPSec VPN: 5 
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  Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników SSL VPN: 1 
  Dołączeni użytkownicy SSL VPN: 1 
  Konfigurowalne strefy 
  Wsparcie dla IPv6 
  *1: Metodologia testów: maksymalna wydajność wg RFC 2544 (pakiety UDP, 1518   
bajtów). Rzeczywista wydajność zależy od warunków sieciowych i uaktywnionych 
usług. 
  *2: Przepustowość VPN (AES) zmierzona w ruchu UDP z pakietami o rozmiarze 
1424 bajtów, wg RFC 2544. 
  *3: Maksymalna liczba sesji zmierzona za pomocą standardowego narzędzia 
testowego Ixia IxLoad. 
 
  Certyfikaty: 
  FCC Part15 (Class A) 
  CE EMC (Class A) 
 
  Specyfikacja sprzętowa: 
  Interfejsy 10/100/1000: 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN 
  Porty USB: 1 
 
  Zasilanie: 
  Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1,5 A 
  Pobór mocy: 15 W maks. 
 
  Specyfikacja fizyczna: 
  Wymiary: 216 (W) x 140 (D) x 33 (H) mm, Waga: 0,38 kg 
 
  Specyfikacja środowiskowa: 
  Temperatura pracy: 0°C -– 40°C, Wilgotność: 5% – 90% (bez kondensacji) 
 
  Gwarancja: co najmniej 2 lata 

 
 

12)  Access point (2 szt.) 
Wymiary: 20 x 20 x 3.65 cm 
Waga: 290 g (430 g z mocowaniem) 
Porty: (1) Ethernet (10/100 Mbps) 
Przyciski: Reset 
Anteny : 2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO) 
Standardy: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) 
Zasilanie: Passive Power over Ethernet (12-24V) 
Zasilacz: 24V 0,5A PoE Adapter 
Maksymalny pobór prądu : 6W 
Max TX Power: 27 dBm 
BSSID: do 4 
Wsparcie dla: Power Save 
Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i 
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Certificaty: CE, FCC, IC 
Mocowanie: Naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie) 
Temperatura pracy: -10°C to 70°C (14°F to +158° F) 
Wilgotność: 5% - 80% 
 
Zaawansowane zarządzanie ruchem: 
VLAN: 802.1Q 
Zaawansowany QoS: Per-User Rate Limiting 
Wsparcie dla: Guest Traffic Isolation 
WMM: Voice, video, best effort, and background 
Jednocześnie podłączeni klienci: 100+ 
 
Wspierane prędkości transmisji: 
802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

13) Router WiFi (2 szt.) 
 
Cechy sprzętowe: 
Porty:  

  - 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s 
 - 1 port WAN 10/100/1000Mb/s 
 - 1 port USB 2.0 
Przyciski: 
 - przycisk WPS/Reset 
 - wyłącznik zasilania 
 - wyłącznik Wi-Fi 
Zasilanie: 12VDC / 1,5A 
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Antena: 5dBi*3, dołączalna, dookólna (w zestawie 3 anteny) 
Wymiary (S x G x W): 225 x 141 x 30mm (8,9 x 5,6 x 1,2 cala) 
 
Właściwości transmisji bezprzewodowej 
Częstotliwość pracy: 2,4-2,4835GHz 
Prędkość transmisji: 

  - 11n: do 450Mb/s (dynamicznie) 
  - 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 
  - 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) 

EIRP: <20dBm (EIRP) 
Czułość odbiornika: 
 - 270M: -68dBm@10% PER 
 - 130M: -68dBm@10% PER 

  - 108M: -68dBm@10% PER 
 - 54M: -68dBm@10% PER 
 - 11M: -85dBm@8% PER 
 - 6M: -88dBm@10% PER 
 - 1M: -90dBm@8% PER 
Funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji 
bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej 
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Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128/152 bitowe szyfrowanie 
WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 
 
Funkcje Oprogramowania 
Typ połączenia WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual 
Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond 
DHCP: Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP , Rezerwacja adresów 
Funkcja Quality of Service: WMM, Kontrola przepustowości 
Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ 
Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP 
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) 
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu 
zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami 
Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zapora 
sieciowa SPI , Filtrowanie domen, adresów IP i MAC , Wiązanie adresów IP i 
MAC 
Zarządzanie: Kontrola dostępu , zarządzanie siecią lokalną , zdalne 
zarządzanie 
 
Inne 
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS 
Środowisko pracy: 
 - dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 
 - dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 
 - dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca 
 - dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

14) Monitor LCD typ A (1 szt.) 
Monitor LCD o przekątnej co najmniej 27” 
Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920x1080, podświetlenie LCD: LED 
Typ ekranu: matowy (non-glare) 
Technologia wykonania matrycy: IPS 
Wielkość plamki: co najmniej 0,311 mm 
kontrast statyczny: co najmniej1000:1 
Jasność około 250 cd/m2 
Kąt widzenia w poziomie 178° 
Kąt widzenia w pionie 178° 
Wejście analogowe: D-SUB 
Wejścia cyfrowe: DisplayPort 
Regulacja wysokości i kąta nachylenia: Tak 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

15) Monitor LCD typ B (6 szt.) 
Monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 23,9” i nie większej niż 25” 
Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920x1080, podświetlenie LCD: LED 
Typ ekranu: matowy (non-glare); Technologia wykonania matrycy: TN, wielkość 
plamki: co najmniej 0,27 mm nie większej niż 0,28, kontrast statyczny: co 
najmniej1000:1 
Jasność około 250 cd/m2 
Kąt widzenia w poziomie 170° 
Kąt widzenia w pionie 160° 
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Wejście analogowe: D-SUB 
Wejścia cyfrowe: DVI-D, HDMI 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

16) Drukarka laserowa monochromatyczna (3 szt.) 
Format A4, A5 
Możliwość drukowania kart o rozmiarze: wysokość 80 mm, szerokość 120 mm 
Nominalna prędkość druku co najmniej 28 str./min. 
Nominalne obciążenie co najmniej 20 000 stron/miesiąc 
Sprzętowy moduł druku dwustronnego 
Rozdzielczość druku co najmniej 1200x1200 dpi 
Język opisu strony (emulacje): Obsługa PCL6/PCL5e, PostScript Level 3 
Gramatura papieru zawierająca przedział co najmniej 60-220 g/m2 (duplex: 60-
105 g/m2) 
Procesor: co najmniej 360 MHz 
Pamięć wbudowana: co najmniej 160 MB 
Komunikacja: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps 
Zamykana kaseta na co najmniej 250 arkuszy i podajnik ręczny na co najmniej 
50 arkuszy. 
Gwarancja: co najmniej 3 lata 
 

17) Pamięć RAM (upgrade z 2 GB do 6GB)(12 szt.) 
Pojemność: 4 GB (w jednym module) 
Typ/Przepustowość: DDR3 - 1333MHz 
CL: CL9.0 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
Model wzorcowy: dokładnie taka jak Samsung M378B5773DH0-CH9 
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/file/2011/product/2011
/9/2/237561ds_ddr3_2gb_d-die_based_udimm_rev14.pdf 
 

18) Komputer stacjonarny (6 szt.) 
Jednostka centralna komputera PC w obudowie mini-tower 
Procesor: Intel Core i3 4130, Gniazdo LGA 1150, Częstotliwość taktowania co 
najmniej 3.1 GHz, rdzeń Haswell, 2 rdzenie, 3 MB pamięci podręcznej 
Pamięć co najmniej: 8192 MB (2 x 4096) DDR3 1600 MHz 
Dysk twardy: o pojemności co najmniej 1 TB, HDD, 3.5 cala, co najmniej SATA 
II, co najmniej 7200 obr./min, pamięć cache co najmniej 32 MB 
Zintegrowana karta graficzna, Intel HD Graphics 
Napęd DVD+/-RW Super Multi 
Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, WLAN IEE 802.11b/g/n – w zestawie 
antena(y) 
Złącza: co najmniej 2x USB 3.0 (w tym 2 z przodu), co najmniej 4 x USB 2.0, D-
SUB, DVI-D, Jack 3.5”: 3 szt., gniazdo PCIe x16 pełnej wysokości: 1 szt., 
gniazdo PCIe x1 pełnej wysokości: 3 szt., gniazdo mini-PCI: 1 szt., gniazdo 
pamięci RAM: szt. 4 
Zasilacz: co najmniej 500W, certyfikat co najmniej 80 PLUS Bronze, modularny 
Klawiatura USB, mysz optyczna USB z rolką 
Gwarancja na całość (komputer stacjonarny): co najmniej 2 lata,  

 
 
 
 

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/file/2011/product/2011/9/2/237561ds_ddr3_2gb_d-die_based_udimm_rev14.pdf
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/file/2011/product/2011/9/2/237561ds_ddr3_2gb_d-die_based_udimm_rev14.pdf
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19)  Urządzenie wielofunkcyjne typ A (2 szt) 
 

Technologia druku       Laserowa 

Podstawowe funkcje urządzenia 

• drukarka 
• Kopiarka 
• Skaner 
• Faks 

Maksymalna szybkość druku 
(mono)       35 str./min. 

  

Złącze zewnętrzne 

• USB 2.0 
• 1x RJ-45 (GigabitEthernet 10/100/1000) 
• Wi-Fi 

Maksymalna wydajność 80000 str./mies. 
Obsługa papieru / nośniki 
Maksymalny rozmiar papieru A4 

Obsługiwane rozmiary papieru 

• papier A4 
• kartony 
• koperty 
• etykiety papierowe 
• papier zwykły 
• folia 

Gramatura papieru 16-163 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 

Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. 
Pojemność podajnika 
dokumentów 50 szt. 

Pamięć 
Zainstalowana pamięć 256 MB 
Maksymalna wielkość pamięci 768 MB 
Specyfikacja drukarki 
Rozdzielczość w poziomie 
(mono) 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi 
Prędkość procesora 600 MHz 

Emulacje 

• PS3 
• PCL 5e 
• PCL6 
• PDF 
• XPS 

Specyfikacja skanera 
Typ skanera Płaska 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 600 x 600 dpi 

Maksymalna rozdzielczość 
skanowania 4800 x 4800 dpi 



 26 / 40 
 

Specyfikacja kopiarki 
Skalowanie 25-400 % 
Specyfikacja faksu 
Szybkość wysyłania danych 
(Upstream) 33,6 kB/s 

Tryby korekcji błędów 

• MH 
• MR 
• MMR 
• JBIG 

Pozostałe informacje 

Zainstalowane wyposażenie 

• Podajnik na 250 arkuszy 
• Tacka odbiorcza na 150 arkuszy 
• ADF (automatyczny podajnik dokumentów) 

pojemność: 50 arkuszy 
• Automatyczny dupleks 
• Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy 
• 2GB dysk lokalny 

Obsługiwane systemy operacyjne 

• Microsoft Windows 2000 
• Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 
• MAC OS Xv10.3 lub nowsza 

Szerokość 445,2 mm 
Głębokość 410,5 mm 
Wysokość 395,3 mm 
Masa netto 13,8 kg 
Gwarancja 24 miesiące 
 
Zadanie 2 

 
Aktualizacja oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby 
Wydziału Reżyserii Dźwięku. 

1. Pakiet Waves 360 SoundGrid 
14 pluginów do pracy z dźwiękiem wielokanałowym, m. in. kompresor, limiter, 
algorytm pogłosowy, zarządzanie kanałem LFE, zarządzanie odsłuchem 5.1, 
kompresor/limiter niskich i wysokich poziomów, narzędzia do zmiany szerokości 
bazy dźwięku surround, wielokanałowe mierniki oraz narzędzia umożliwiające 
stworzenie sztucznego efektu dźwięku 5.1 z materiałów istniejących w wersji 
stereo. 

2. Soundminer v. 4 Pro 
Aplikacja do zarządzania bazą efektów dźwiękowych, katalogowania na 
podstawie znaczników, wyszukiwania, importowania wprost do systemu 
edycyjnego, współpracująca z plikami video i dźwiękiem wielokanałowym 

3. NugenAudio VisLM-H 
Miernik poziomu głośności zgodny z normami ITU-R BS-1770, EBU R-128, 
pracujący jako aplikacja samodzielna oraz plugin w systemie Pro Tools. 
Umożliwia pomiar głośności chwilowej, zintegrowanej oraz w wybranych przez 
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użytkownika oknach czasowych. Oprócz głośności umożliwia również pomiar 
parametru Loudness Range i True Peak. 

4. AudioEase Snapper 
Aplikacja do szybkiego wyszukiwania i odtwarzania (podsłuchu) plików 
dźwiękowych w systemie operacyjnym, umożliwiająca odsłuch od dowolnego 
fragmentu nagrania. Integruje się z systemem operacyjnym, wyświetlając 
graficzny wykres zawartości pliku dźwiękowego oraz ułatwia import do różnych 
aplikacji wybranych plików. 
 

 
Wymagany okres gwarancji: 

• min 36 miesięcy na drukarkę 
• min 24 miesiące ma pozostały sprzęt objęty przedmiotem zamówienia  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR 2014/U/…… 
 
zawarta w dniu .................................................. 2014r. pomiędzy : 
 
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, 
identyfikowanym NIP 525 000 77 15, REGON 000275702, zwanym w dalszej części 
umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
• ......................................................– Kanclerza 
 
przy kontrasygnacie 
 
• ...................................................... - Kwestora 
 
a 
 
....................................................................., ul. ..................................działajacym na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem....................., identyfikowanym NIP...................................., 
REGON................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
 
• ..................................................................... 
• ..................................................................... 
 
……………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 

§ 1 
W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi 
zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC oraz aktualizacja 
oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby Wydziału Reżyserii 
Dźwięku z podziałem na zadania (nr ref. sprawy: ZP-15/06/2014/272/W/MSW) 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje 
się, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….…… 2014r., oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia do dostawy sprzętu, wchodzącego w skład części 
…….:spełniającego wymagania określone w siwz.  
 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy sprzęt określony w §1 do siedziby Zamawiającego  

w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00–368, w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania 
niniejszej umowy tj. najpóźniej do dnia ………………………..2014r. 

2. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi 
Wykonawca. 
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3. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru, podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu 
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

 
§ 3 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
(w zależności od zaoferowanej/nych części przedmiotu zamówienia): 

 
1.1 za dostawę sprzętu wchodzącego w skład części I przedmiotu zamówienia 

w wysokości: ……………………………………...……zł brutto, (słownie zł: 
………………………….…………..), w tym kwotę: ……………….zł netto 
(słownie zł: ………….………………….) plus podatek VAT … % w kwocie 
………… zł (słownie zł: ……………………………..), 
 

1.2  za dostawę aktualizacji oprogramowania wchodzącego w skład części II 
przedmiotu zamówienia w wysokości: ......................................……zł brutto, 
(słownie zł: ……………………………………..), w tym kwotę: ………….zł netto 
(słownie zł: ………………..……….) plus podatek VAT … % w kwocie ……… zł 
(słownie zł: ……………………...…..) 

   
2. Kwota wynagrodzenia brutto, wymieniona w ust. 1pkt….., nie podlega zmianie i 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 
m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz inne 
koszty znane Wykonawcy. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana w drodze polecenia 
przelewu, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z podpisanym 
protokołem odbioru. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób: 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 
NIP: 525-000-77-15 
REGON: 000275702 

 
§ 4 

1. Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela:  
…………….  miesięcy gwarancji na drukarkę 
…………….. miesięcy gwarancji na pozostały sprzęt będący przedmiotem 
zamówienia 
Gwarancja liczona jest od daty dostawy i świadczona będzie zgodnie z podanymi 
niżej warunkami.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na elementy sprzętu ulegające naturalnemu zużyciu 
i których warunki gwarancji są ograniczone przez producentów sprzętu, takich jak 
akumulatory, baterie, bezpieczniki, żarówki i materiały eksploatacyjne na okres 
gwarancji udzielanej na te elementy przez producenta sprzętu. 
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3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez ………………………………………. 
4. Zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane faksem na numer …………… lub 

elektronicznie na adres:  ………………………….  
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca 

rozpocznie procedurę serwisową w ciągu maksimum 2 dni, licząc od momentu 
otrzymania zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po 
godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.  

6. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy 
zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie 
Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po 
naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Po zwrocie 
naprawionego sprzętu nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania 
naprawionego sprzętu. 

7. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany w 
zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, 
przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 

8. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, przedmiot umowy musi być 
objęty gwarancją producenta. 

9. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie kart 
gwarancyjnych producenta na dostarczony sprzęt. 

 
§ 5 

1. W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% 
ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie 
będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 20 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od zawartej umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej 
w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. W tym przypadku, 
Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie 
poprzedzającym. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy w ramach umowy. 

 
§ 6 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 – stan prawny na 16 kwietnia 2014r) oraz 
Kodeksu cywilnego.  
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
* Wykonawca wypełnia tylko poniższe oświadczenie. 

 

Oświadczam, że akceptuje warunki umowy bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

.................................., dnia .....................                        ............................................................ 

                                                                                                 (podpis i pieczęć upoważnionego  

                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy) 
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/pieczęć Wykonawcy/ 
 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa (Firma) Wykonawcy - .......................................................................................... 

Adres wykonawcy - .......................................................................................................... 

Adres siedziby -................................................................................................................ 

Tel. - ...............................; Fax - ..............................; E-mail: .........................................; 

NIP - .......................; REGON - ........................NR KRS/Ewidencji................................; 

 

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 – stan 
prawny na 16 kwietnia 2014r), którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 
komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu 
informatycznego Biblioteki UMFC oraz aktualizacja oprogramowania 
muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku z 
podziałem na zadania (nr ref. sprawy: ZP-15/06/2014/272/W/MSW) i: 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami  
i zasadami. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

4) Oferujemy dostawę: 

Części I przedmiotu zamówienia tj. dostawę sprzętu komputerowego i 
oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego 
Biblioteki UMFC zgodnie z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, za łączną 

kwotę netto: …………… złplus należny podatek VAT w wysokości  ...... %, tj. …… zł, 

co daje kwotę brutto: ............. zł (słownie brutto:...................................................... zł). 

 
Kalkulację ceny oferty zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na drukarkę na okres: …….. miesięcy, 
liczony od daty protokolarnego przekazania sprzętu. 
Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na pozostały sprzęt będący przedmiotem 
zamówienia na okres: …….. miesięcy, liczony od daty protokolarnego przekazania 
sprzętu 
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Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: 
…............................................................................... tel./fax ..........................................  
 
Oświadczamy, że zamierzamy */nie zamierzamy * powierzyć wykonanie n/w części 
zamówienia podwykonawcom:………………………………………...………………...……  
 
 
Części II przedmiotu zamówienia tj. aktualizacja oprogramowania muzycznego do 
edycji dźwięku na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku zgodnie z warunkami i 

wymaganiami opisanymi w SIWZ, za łączną kwotę netto: ………… zł 

plus należny podatek VAT w wysokości  ...... %, tj. .… zł, co daje kwotę brutto: 

................ zł (słownie brutto: ...................................................................................... zł). 

 
Kalkulację ceny oferty zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
 
Oświadczamy, że zamierzamy */nie zamierzamy * powierzyć wykonanie n/w części 
zamówienia podwykonawcom:……………………...……………………...…………………  
 
 

5) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ. 

6) Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od 
daty podpisania umowy. 

7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik  
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy 
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę  
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym  
przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

8) Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert 
wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu  
do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

9) Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy 
zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić) 

L.p. Nazwa zakresu zamówienia 
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10) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje 
o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym 
postępowaniem należy kierować do: 
Imię i nazwisko: ……………………………….. 
Adres do korespondencji: ………………………………….………………… 
Nr faxu: ………………………             Adres e-mail: …………………….. 

11)  W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania 
Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą: 

3. (imię i nazwisko) ……………………… (zajmowane stanowisko)………………… 
4. (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)........................... 

12) W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej 
realizacji należy przekazywać na rachunek bankowy:……………….………………… 

13) W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość 
zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8-16: 
faksem pod numerem: ……………….  mailem na adres: …………………………. 

 
14) Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 
15) Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 

1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 
4) …………………………………. 

                                                                         
 
 

            
__________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionej              
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/pieczęć Wykonawcy/ 
 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 
FORMULARZ CENOWY    

 
 

CZĘŚĆ 1  
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC 
Lp.  

Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model 
Cena 

jednostkowa  
netto  /w zł/ 

Ilość 
 

Wartość 
netto 
/w zł/ 

Stawka  
VAT                   

  /…. %/ 

Kwota 
VAT                   

  /w zł/ 

Wartość 
brutto 
/w zł/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4x5 7. 8. 9.=6+8 

1 
Red Hat Enterprise Linux 6 for servers, 
Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest), 
wsparcie upgrade 1 rok 

  
1 

    

2 Windows 7 Professional 64 bit   8     

3 

Microsoft Office 2010 Standard EDU PL. 
Licencja na pakiet biurowy Office 2010 
Standard  
z możliwością downgrade’u do Office 
2007/2003, 
polska wersja językowa, licencja 
edukacyjna 

  

6 

    

4 Dysk twardy do serwera typ A   3     

5 Dysk twardy do serwera typ B   2     

6 Dysk twardy zewnętrzny   2     

7 Pendrive (USB drive) Typ A   1     
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8 Pendrive (USB drive) Typ B   4     

9 Napęd DVD-RW zewnętrzny USB   1     

10 Kabel UTP kat 5e (200 metrów)   1     

11 Sprzętowy firewall   2     

12 Access Point   2     

13 Router WiFi   2     

14 Monitor LCD Typ A   1     

15 Monitor LCD Typ B   6     

16 Drukarka laserowa monochromatyczna   3     

17 Pamięć RAM  
(upgrade z 2GB do 6 GB)   12     

18 Komputer stacjonarny   6     

19 Urządzenie wielofunkcyjne typ A   2     

                                                    RAZEM CZĘŚĆ 1       
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CZĘŚĆ 2 
aktualizacja oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku 
Lp.  

Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model 
Cena 

jednostkowa  
netto  /w zł/ 

Ilość 
 

Wartość 
netto 
/w zł/ 

Stawka  
VAT                   

  /…. %/ 

Kwota 
VAT                   

  /w zł/ 

Wartość 
brutto 
/w zł/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4x5 7. 8. 9.=6+8 

1 Pakiet Waves 360 SoundGrid   pakiet     

2 Soundminer v. 4 Pro        

3 NugenAudio VisLM-H         

4 AudioEase Snapper        

                                                    RAZEM CZĘŚĆ 2       
 
 
 
 
 
Razem słownie brutto ................................................................................................................................... 
 
 
UWAGA: wartość ogółem netto i brutto należy przenieść do oferty. 
 
 
                ...................................................                          
        imię, nazwisko i podpis osoby podpisującej ofertę
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 
………………………, dnia …………….. 2014 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi 
zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC oraz aktualizacja 
oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby Wydziału 
Reżyserii Dźwięku z podziałem na zadania (nr ref. sprawy: ZP-
15/06/2014/272/W/MSW),  
 
Ja  …………………………………………………. 
                                                     (imię i nazwisko) 

 
oświadczam, że  
…………………………………………………………… 
                                  (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko) 
 
 
może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym 

niniejszym postępowaniem; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia*; 
3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia*; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej*; 
zapewniające właściwe wykonanie zamówienia. 

 
 
                                     
 
                                                                             _________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej 
 
 
 
 

 
 
* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 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. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 
……………………………, dnia …………….. 2014 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi 
zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC oraz aktualizacja 
oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby Wydziału 
Reżyserii Dźwięku z podziałem na zadania (nr ref. sprawy: ZP-
15/06/2014/272/W/MSW),  
 
Ja ………………………………………………………… 
                                                     (imię i nazwisko) 

 
oświadczam, że  
 
…………………………………………………………….. 
                                  (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko) 
 
 
nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 908, 984, 1047, 1473 
oraz z 2014r. poz. 423 – stan prawny na 16 kwietnia 2014r.). 
 
                                     
 
 
 
 
                                                                            _________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 
 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 
…………………………., dnia …………….. 2014 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 
do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC oraz 
aktualizacja oprogramowania muzycznego do edycji dźwięku na potrzeby 
Wydziału Reżyserii Dźwięku z podziałem na zadania”, 
oświadczamy, że 
 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych*, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych*. 
 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z 
ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            _________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej 
 

 
 
 
 
 
 
* -niepotrzebne skreślić 
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