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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 
 
Zamówienie obejmuje dostawę: 
 
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     7 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     1 szt 
6) Dysk twardy zewnętrzny      2 szt 
7) Pendrive (USB drive) typ A     1 szt 
8) Pendrive (USB drive) typ B     4 szt 
9) Napęd DVD-RW zewnętrzny USB    1 szt 

http://www.chopin.edu.pl/
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10) Kabel UTP kat 5e (200 metrów)     1 szt 
11) Sprzętowy firewall       1 szt 
12) Patchcord ekranowy RJ45 8p8c FTP CAT.6a (5m)  4 szt  
13) Access point        3 szt 
14) Router WiFi        2 szt 
15) Monitor LCD typ A       1 szt 
16) Monitor LCD typ B       6 szt 
17) Drukarka laserowa monochromatyczna    3 szt 
18) Pamięć RAM (upgrade z 2 GB do 6 GB)           12 szt 
19) Komputer stacjonarny      6 szt 
20) Przejściówka Mini-DisplayPort do HDMI   1 szt 
21) Urządzenie wielofunkcyjne typ A     2 szt 

 
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

1) 30236000-2 różny sprzęt komputerowy 
2) 30237200-1 akcesoria komputerowe 

 
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. 

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. 
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Rozdział V 
Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza 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. 
Zamawiający wymaga również podania przez Wykonawcę dokładnej nazwy 
producenta, modelu produktu oraz jeżeli istnieje kod producenta, P/N, nr 
produktu.  

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 12.08.2014 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. 
Kopertę należy zaadresować wg wzoru: 

 

„ZP-21/08/2014/272/W/MSW” 
 

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i 
oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu 

informatycznego Biblioteki UMFC  
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.08.2014r. GODZ. 10.15 
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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 nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie 
składa się z jednej części. 
 
 

Rozdział VII 
Oferty wariantowe 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 

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  
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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; 
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: 



 9 / 41 
 

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 

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. 
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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. 

 
 

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 12.08.2014 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. 
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4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. 
 
 

Rozdział XIV 
Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2014r. 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. 

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. 
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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  
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. 
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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. 
 
 

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. 
 
 



 14 / 41 
 

 
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-21/08/2014/272/W/MSW”. 

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

• w sprawach formalnych – Monika Stankiewicz-Wiciak, e-mail: 
przetargi@chopin.edu.pl  

• w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia –  
Michał Kolano, e-mail: mkolano@chopin.edu.pl      

 
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. 
 
 
 

http://www.chopin.edu.pl/
mailto:przetargi@chopin.edu.pl
mailto:mkolano@chopin.edu.pl
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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. 

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 

 

 
1. Red Hat® Enterprise Linux® 6 for servers,Standard (1-2 sockets) (Up to 

1 guest), wsparcie upgrade 1 rok (1 szt.) 
Instalacja oprogramowania (Red Hat® Enterprise Linux® 6 Standard), 
zostanie przeprowadzona przez pracownika Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina. 

 
2. Windows 7 Professional 64 bit (7 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. ) 
Zestawy komputerowe mają być kompletne (nienaruszone plomby 
gwarancyjne producenta), gotowe do pracy z zainstalowanym 
oprogramowaniem Windows 7 Professional 64 bit oraz Microsoft Office 2010 
Standard EDU PL. 

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

Montaż dysków twardych zostanie przeprowadzony przez pracownika 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Dysk twardy do ciągłej pracy (24/7) 
Prędkość obrotowa: 10,500 rpm 
Interfejs: SAS 2.0 (maks. 6 Gb/s) 
Rozmiar bufora danych: 64 MB 
Pojemność: 300 GB 
Format: 2.5" 
Typ dysku: Wewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Wymiary: 
• Wysokość: 15.0 mm 

• Szerokość: 69.85 mm 

• Głębokość: 100.45 mm 

Temperatura otoczenia (praca): 5 °C do 55 °C 
Gwarancja: 5 lat (gwarancja producenta) 
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5. Dysk twardy do serwera typ B (1 szt.) 
Montaż dysków twardych zostanie przeprowadzony przez pracownika 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Dysk twardy do ciągłej pracy (24/7) 
Interfejs: SATA 6 Gb/s 
Szybkość obrotowa: 7200 obr./min 
Wielkość bufora: 64 MB 
Pojemność: 500 GB 
Wielkość: 3,5” 
Typ dysku: Wewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Wymiary: 
• Długość (in./mm, max): 5.787/147 

• Szerokość (in./mm, ± .01 in.): 4/101.6 

Waga (lb./kg, ± 10%): 0.99/0.45 
Temperatura: 
• Podczas pracy: 5° C do 55° C 

• Podczas przechowywania: -40° C do 70° C 

Wymagane parametry zasilania: Stan bezczynności: 4,40 W 
Gwarancja: 5 lat (gwarancja producenta) 
 

6. Dysk Twardy zewnętrzny (2 szt.) 
Zasilanie z USB (nie wymaga zasilania z sieci) 
Interfejs: USB 3.0 
Pojemność: 2 TB 
Format: 2,5 cala 
Typ dysku: Zewnętrzny 
Rodzaj dysku: HDD 
Rozmiar (długość x szerokość x wysokość): 115 x 78mm x 21mm ( 4.5 x 3.1 x 
0.8 in ) 
Temperatura pracy: 5°C (41°F) to 50°C (121°F) 
Gwarancja: 3 lata (gwarancja producenta) 
 

7. Pendrive (USB drive) Typ A (1 szt.) 
Kształt/Styl: Slider 
Pojemność: 64GB 
Złącze: USB 3.0 
Prędkość odczyty: 200 MB/s 
Prędkość zapisu: 100 MB/s 
Waga: 11g 
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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 
Rozmiar (długość x szerokość x wysokość): 58 x 18 x 11 mm 
Waga: 9g 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

9. Napęd DVD-RW zewnętrzny USB (1 szt.) 
Napęd optyczny, zapis:  
• DVD-R DL, DVD+R DL: 6x 

• DVD-R, DVD+R: 8x 

• DVD-RW: 6x 

• DVD+RW: 8x 

• CD-R, CD-RW: 24x 

Napęd optyczny, odczyt:  
− DVD-R, DVD+R: 8x 

− CD: 24x 

Interfejs: USB 2.0 
Zasilanie z USB (nie wymaga zasilania z sieci) 
Rozmiar (długość x szerokość x wysokość): 142.8 X 148 X 13.9mm 
Waga: 246g 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 

 
10. Kabel UTP kat 5e. (200 metrów) 

 
11. Sprzętowy firewall (1 szt.) 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi spełniać przedstawione niżej 
wymagania.  
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych 
systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.  
Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość 
pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent 
System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 5 
interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 oraz 1 interfejsem sieci 
bezprzewodowej (802.11 a/b/g/n)  
Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako 
VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 
W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 150tys jednoczesnych połączeń 
oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę. 
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W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z 
poniższych funkcjonalności: 
• Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
• Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, 

IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać 
skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. 

• Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN 
• Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 
• Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] 
• Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, 

IMAP) 
• Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 
• Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em 
• Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)  
• Wydajność systemu Firewall min 500 Mbps 
Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful 
Firewall, Antivirus min. 20Mbps  
Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 100 Mbps. 
Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 200 Mbps  
W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
• Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz  możliwość definiowania 

połączeń Client-to-site 
• Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN 

współpracującego z proponowanym rozwiązaniem  
• Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  
• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 
• Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel 
Rozwiązanie powinno zapewniać: routing statyczny oraz obsługę Policy 
Routingu   
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 
Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, 
interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, 
rejestrowanie zdarzeń 
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 
Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach 
komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP 
na porcie 2021) 
Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i 
sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 
wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania 
własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość 
wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę 
przed atakami typu DoS oraz DDos. 
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Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie 
głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów 
TCP/UDP 
Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL 
pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra 
powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy 
avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć 
możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra 
WWW.  
Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek 
antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 
System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania 
tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: 
• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej 

bazie systemu 
• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach 

zgodnych z LDAP 
• Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy 

danych  
• Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu 

Single Sign On w środowisku Active Directory 
Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall 
powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall. 
Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, 
SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego 
zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z 
platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych 
protokołów. 
Wymaga się aby dostawa obejmowała również: 
• Minimum 12 miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy 

systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia (rejestracji) całego system 

• Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 12 
miesięcy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia (rejestracji) całego 
systemu  

• Usługa udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy (AHB-
AdvanceHardvare Backup). Zgłoszenia przyjmowane od poniedziałku do 
piątku (5 dni w tygodniu) w godzinach od 9 do 17 (8 godzin), dostarczenie 
sprzętu zastępczego w następnym dniu roboczym (NBD-Next Business 
Day) 

Wymiary (w/sz/d): 35 x 182 x 133 mm 
Waga: 0,3 kg 

 
12. Patchcord ekranowany RJ45 8p8c FTP CAT.6a 5m (4 szt.) 
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13.  Access point (3 szt.) 

Wymiary: 200 x 200 x 36.5 mm 
Waga: 298 g (358 g z mocowaniem) 
Porty: (2) Ethernet ( 10/100/1000 Mbps) 
Przyciski: Reset 
Anteny:  
• 2.4 GHz: 3 zintegrowane (wsparcie 3x3 MIMO) 

• 5 GHz: 2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO) 

Standardy Wi-Fi:  802.11 a/b/g/n 
Zasilanie: Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af Supported 
Zasilacz: 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter (w zestawie) 
Maksymalny pobór prądu : 12 W 
Max TX Power: 
• 2.4 GHz: 30 dBm 

• 5 GHz: 22 dBm 

BSSID: do 4 
Wsparcie dla: Power Save 
Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i 
Certificaty: CE, FCC, IC 
Mocowanie: Naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie) 
Temperatura pracy: -10 to 70° C (14 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: 200+ 
Wspierane prędkości transmisji (Mbps): 
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

- 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, 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 1 rok (gwarancja producenta) 
 

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

  - 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s 
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  - 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 
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 
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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 (gwarancja producenta) 
 

15. Monitor LCD typ A (1 szt.) 
Charakterystyka obrazu 
Przekątna ekranu: 27" ( 68.6 cm) 
Panel: AMVA+ LED 
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.): 335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5" 
Czas reakcji: 4 ms 
Kontrast: 3 000 : 1 typowy 
Kontrast: 5 000 000 : 1 ACR 
Jasność: 300 cd/m² typowa 
Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 
89°/ 89° 
Wyświetlane kolory: 16.7 mln 
Wielkość plamki (pion. x poz.): 0.277 x 0.277 mm 
Rozdzielczość fizyczna: Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) 
Częstotliwość pozioma: 30 - 80 KHz 
Częstotliwość pionowa: 55 - 75 Hz 
Synchronizacja: Separate sync 
Format obrazu: 16 : 9 
Interfejsy 
Analogowe wejście sygnału: D-Sub 
Cyfrowe wejście sygnału: DVI-D, HDMI 
HDCP: tak 
Wyjście słuchawkowe: tak 
Wyjścia: wyjście słuchawkowe 
Koncentrator USB: UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 
Właściwości 
Plug & Play: VESA DDC2B™ 
Regulacja parametrów: przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, 
DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ 
Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto) 
Parametry regulowane: autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja 
pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja 
pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, 
różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo 
startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio) 
Głośniki: 2 x 2 W (Stereo) 
Zabezpieczenie przed kradzieżą: kompatybilny z Kensington-lock™ 
Certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU 
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Stopka z regulacją wysokości: tak 
Regulacja wysokości: 130 mm 
Obrót ekranu (funkcja "PIVOT"): 90° 
Kąt obrotu: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo 
Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół 
Standard VESA: 100 x 100 mm 
Kolor: czarny 
Akcesoria 
Sterowniki: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 
Akcesoria w zestawie: kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, 
stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa 
Zarządzanie energią 
Zasilanie: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 
Zasilacz: wewnętrzny 
Zużycie energii: 34 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management 
Zarządzanie energią: VESA DPMS, ENERGY STAR® 
EPEAT SILVER 
Wymiary / waga 
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 622.5 x 400.5 (530.5) x 230 mm 
Waga: 6 kg  
Gwarancja: 3 lata (gwarancja producenta) + „Gwarancja zero martwych 
pikseli” 
 

16. Monitor LCD typ B (6 szt.) 
Obraz/wyświetlacz 
Typ panelu LCD: TFT-LCD 
Typ wyświetlacza: System W-LED 
Rozmiar panelu: 24 cale / 61 cm 
Część widoczna ekranu: 531,36 (w poziomie) x 298,89 (w pionie) 
Format obrazu: 16:9 
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz 
Czas reakcji (typowy): 5 ms 
Jasność: 250 cd/m² 
SmartContrast: 10 000 000:1 
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1 
Rozmiar plamki: 0,277 x 0,277 mm 
Kąt widzenia: 170º (poz.) / 160º (pion.) 
Kolory wyświetlacza: 16,7 M 
Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 56–75 Hz (pion.) 
sRGB: Tak 
Możliwości połączeń 
Wejście sygnału: VGA (analogowe), HDMI 
Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na 
zielonym 
Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście na słuchawki 
Udogodnienia 
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Wbudowane audio: 2 x 2,0 W 
Wygoda użytkownika: Auto/Dół, Jasność/Tył, Menu/OK, Zasilanie Wł./Wył., 
Głośność/Góra 
Języki menu ekranowego: polski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, 
rosyjski, hiszpański, chiński uproszczony, turecki 
Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Montaż VESA (100 x 100 mm) 
Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 
8 
Podstawa 
Pochylenie: -5/20 stopnie 
Moc 
Tryb włączenia: 21,75 W (test EnergyStar 6.0) 
Tryb gotowości: 0,3 W (standardowo) 
Tryb wyłączenia: 0,5 W (stand.) 
Diodowy wskaźnik zasilania: Obsługa – biały, Tryb gotowości – biały (miga) 
Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Wymiary 
Produkt z podstawą (mm): 565 x 435 x 238 mm 
Produkt bez podstawy (mm): 565 x 354 x 63 mm 
Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 613 x 446 x 131 mm 
Waga 
Produkt z podstawą (kg): 4,65 kg 
Produkt bez podstawy (kg): 4,22 kg 
Warunki eksploatacji 
Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30 000 godzin 
Zgodność i standardy 
Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, cETLus, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, 
SEMKO, Certyfikat TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE 
Obudowa 
Kolor: Czarny 
Gwarancja: 2 lata (gwarancja producenta) 
 

17. Drukarka laserowa monochromatyczna (3 szt.) 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 371 x 384 x 245 mm 
Waga: 10,5 kg 
Automatyczny dupleks: Tak 
Szybkość druku – Standard (A4): 38 stron na minutę 
Szybkość druku – Dupleks (A4): 18 stron na minutę (9 arkuszy na minutę) 
Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi, HQ1200(2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 
Eksploatacja startowa (w zestawie): toner na 3 000 str.* 
Uwagi odnośnie eksploatacji :* zgodnie z normą ISO / IEC 19752 
Miesięczne obciążenie (maksymalne): 50 000 stron 
Procesor: 400 MHz 
Pamięć (RAM): 64 MB  
Interfejs lokalny: Hi-Speed USB 2.0 
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Sieć przewodowa: Sieć 10/100 Base-TX 
Czas wydruku pierwszej strony: mniej niż 8.5 sekundy z trybu gotowości 
Czas rozgrzewania: mniej niż 1 sekunda z trybu uśpienia 
Język druku: PCL6, BR-Script3 (Emulacja języka Postscript®3TM), IBM 
Proprinter XL, Epson FX-850 
Standardowy podajnik papieru: 250 arkuszy 
Uniwersalny podajnik papieru: 50 arkuszy 
Uniwersalny podajnik papieru: szerokość 76.2 mm do 215.9 mm x długość: 127 
mm do 355.6 mm (5” to 14”) 
Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta (po rejestracji na stronie www 
producenta) 

 
18. Pamięć RAM (upgrade z 2 GB do 6GB)(12 szt.) 

Rozszerzenie (upgrade) pamięci RAM w komputerach stacjonarnych obecnie 
używanych zostanie przeprowadzone przez pracownika Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Pojemność: 4 GB (w jednym module) 
Typ/Przepustowość: DDR3 – 1333MHz 
DIMM 
CL: CL9.0 
Ilość kontaktów [pin]: 240 szt. 
Zasilanie, pobór mocy podczas pracy (maks. W): 2.400 W 
PCB: Wysokość 0.740” (18.75mm) 
Gwarancja: co najmniej 2 lata 

 
19. Komputer stacjonarny (6 szt.) 

Typ sprzętu: Desktop 
Typ obudowy: Mini Tower 
Procesor 
Rodzaj: Intel Core 
Typ: i3-4130 
Częstotliwość [GHz]: co najmniej 3,1 
Pamięć podręczna [KB]: 3072 
Ilość rdzeni: 2 
Dysk Twardy 
Pojemność [GB]: 500 
Prędkość: 7200 
Typ: SATA 
Pamięć 
Wielkość pamięci [MB]: 4096 
Rodzaj pamięci: DDR3 
Ilość banków pamięci: 2 
Ilość wolnych banków: 1 
Max. wielkość pamięci [MB]: 16384 
Taktowanie [MHz]: 1600 
Karta Graficzna 
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Mode: Intel HD Graphics 4400 
Typ karty graficznej: Zintegrowana 
Multimedia 
Model karty dźwiękowej: Zintegrowana 
Głośniki: Nie 
Mikrofon: Nie 
Tuner TV: Nie 
Komunikacja 
Karta sieciowa LAN [Mbps]: 10/100/1000 
Karta bezprzewodowa: Nie 
Bluetooth: Nie 
Napęd Optyczny 
Rodzaj napędu: DVD±RW 
Porty wejścia/wyjścia 
Słuchawkowe: Tak 
Mikrofonowe: Tak 
Wejście zasilania (AC-in): Tak 
USB (sztuk): co najmniej 2xUSB3.0, co najmniej 4xUSB 2.0 
VGA: Tak 
DVI: Nie 
HDMI: Tak 
Display Port: Nie 
Oprogramowanie 
System operacyjny: Brak lub Ubuntu Linux 12.04 
Ważne: Windows 7 Professional 64 bit ma być zakupiony oddzielnie. 
Zestawy komputerowe mają być kompletne (nienaruszone plomby 
gwarancyjne producenta), gotowe do pracy z zainstalowanym 
oprogramowaniem Windows 7 Professional 64 bit oraz Microsoft Office 
2010 Standard EDU PL. 
Waga i wymiary 
Waga [kg, ± 0.3 kg]: 8.7 
Szerokość [mm]: 175 
Głębokość [mm, ± 1 mm]: 436 
Inne 
Moc zasilacza [Wat]: 300 
W zestawie: Klawiatura + Mysz 
Gwarancja 
Długość gwarancji: 3 lata (gwarancja producenta komputera stacjonarnego) 
Rodzaj gwarancji: Na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy (on-
site, next business day) 
 

20. Przejściówka Mini-DisplayPort do HDM (1 szt.) 
Długość: 200 mm 
Szerokość: 20 mm 
Mini-DisplayPort (męski), HDMI (damski) 
Certyfikaty: CB, CE, C-Tick, FCC, BSMI 



 28 / 41 
 

Gwarancja: co najmniej 2 lata 
 

21. 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 
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Maksymalna rozdzielczość 
skanowania 4800 x 4800 dpi 

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 
 

 
 
Wymagany okres gwarancji: 

• min 36 miesięcy na drukarkę 
• min 36 miesięcy gwarancji na monitor typ A 
• min 36 miesięcy na komputer stacjonarny 
• min 60 miesięcy gwarancji na dysk twardy  

- do serwera typ A 
- do serwera typ B 

• min 36 miesięcy gwarancji na dysk twardy zewnętrzny 
• min 24 miesiące ma pozostały sprzęt objęty przedmiotem zamówienia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 / 41 
 

 
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 (nr ref. sprawy: ZP-
21/08/2014/272/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 tZamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
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. 1 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 monitor typ A 
• ……………….miesięcy gwarancji na komputer stacjonarny 
• ……………….miesięcy gwarancji na dysk twardy  

- do serwera typ A 
- do serwera typ B 

• ………………miesięcy gwarancji na dysk twardy zewnętrzny 
• ………………miesięcy gwarancji na pozostały sprzęt objęty 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. 

3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez ………………………………………. 
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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. 
 

§ 8 
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 / 41 
 

 
 

/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 (nr ref. sprawy: ZP-21/08/2014/272/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 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 
• monitor typ A (………………) na okres…….. miesięcy 
• komputer stacjonarny na okres……………….miesięcy  
• na dysk twardy do serwera typ A oraz typ B na okres……………….miesięcy 
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• na dysk twardy zewnętrzny na okres………………miesięcy  
• na pozostały sprzęt będący przedmiotem zamówienia na okres: …….. miesięcy,  

 
Okres gwaranacji liczony będzie od daty protokolarnego przekazania sprzętu 

 
Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: 
…............................................................................... tel./fax ..........................................  
 
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 

  

  

 
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)........................... 
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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    

 
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   7     

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   1     

6 Dysk twardy zewnętrzny   2     

7 Pendrive (USB drive) Typ A   1     

8 Pendrive (USB drive) Typ B   4     
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9 Napęd DVD-RW zewnętrzny USB   1     

10 Kabel UTP kat 5e (200 metrów)   1     

11 Sprzętowy firewall   1     

12 Patchcord ekranowy (5m)   4     

13 Access Point   3     

14 Router WiFi   2     

15 Monitor LCD Typ A   1     

16 Monitor LCD Typ B   6     

17 Drukarka laserowa monochromatyczna   3     

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

19 Komputer stacjonarny   6     

20 Przejściówka Mini-DisplayPort do HDMI   1     

21 Urządzenie wielofunkcyjne typ A   2     

                                                    RAZEM      
 
 
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 (nr ref. sprawy: ZP-
21/08/2014/272/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 (nr ref. sprawy: ZP-
21/08/2014/272/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”, (nr ref. 
sprawy: ZP-21/08/2014/272/W/MSW),  
 
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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