ZAMAWIAJĄCY:
Starostwo Powiatowe w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Or.3432/9/07

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ
Z OPROGRAMOWANIEM I URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI
CPV 30.20.00.00-1, 30.23.12.20-5, 30.23.32.32-6, 30.24.10.00-0

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

ZATWIERDZIŁ:
Starosta Piski
/-/ Andrzej Nowicki

Pisz, dnia 27 lipca 2007r.

I.

Informacje ogólne
Starostwo Powiatowe w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania
komputerowego, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ.
1. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej pzp.
2. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii dostaw.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz
urządzeniami peryferyjnymi do siedziby Zamawiającego według załącznika nr 2.
CPV – 30.20.00.00-1 – urządzenia komputerowe
30.23.12.20-5 – peryferia komputerowe
30.23.32.34-0 – kolorowe drukarki atramentowe
30.24.10.00-0 – oprogramowanie komputerowe

III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia 15 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu
określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, 1.2 SIWZ.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu
określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie
tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać
wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także
złożyć wymagane dokumenty.
3. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Niespełnienie

chociażby

jednego

z

w/w

warunków

skutkować

będzie

wykluczeniem

wykonawcy

z postępowania.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
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1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych [zawarte jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ],
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty
wymienione w ppkt 1.1, 1.2.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 24) – w sprawach procedury;
- Dariusz Rakowski, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 30) – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
2. Informacje udzielane są w poniedziałki w godz. 8

00

– 16

00

3

3

od wtorku do piątku w godz. 7 ° - 15 °

z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod
adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 lub faksem (087) 423-35-05
wew. 34.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż
na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać:
1.1

wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy [wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ];

1.2

dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ];

2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane
(lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być
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naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
sporządzającej parafkę).
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one
identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem:
„Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego”, zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny
być złożone w kopercie wewnętrznej.
2. Oferty należy składać w poniedziałki w godz. od 8

00

00

do 16 , od wtorku do piątku 7

30

30

do 15

nie później niż

do 6 sierpnia 2007r. do godz. 10:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz,
Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.
3. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo
Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 3.
5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie:
koszty łącznie netto + wartość podatku VAT = wartość oferty brutto

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:
- cena za wykonanie zamówienia - 100%
najniższa cena ofertowa
cena oferty badanej
x 100pkt

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców.
2.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
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prawnej określone w dziale VI (od art. 179 do art. 183) ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony
prawnej".

XIV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4

uzupełniających,

o

których mowa

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

XVII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

XVIII.Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być
podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

XX.

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

formularz ofertowy
formularz cenowy
oświadczenie
opis przedmiotu zamówienia
wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

Starostwo Powiatowe w Piszu
12-200 Pisz
Pl. Daszyńskiego 7
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym w dniu 27 lipca 2007r.,
prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

dostawę

sprzętu

komputerowego

wraz

z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy
realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

…………………………………..……………………………………………………………………….. zł netto
………………………………..……............................................................................................. zł brutto,
słownie .................................................................................................................................................zł,
w tym należny podatek VAT ……............ %, tj. ………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.

Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie 15 dni od podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

……………………………………………………..
podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
-6-

Załącznik Nr 2 do SIWZ
- formularz cenowy
/ opis przedmiotu zamówienia

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp

1
1

Typ
zamawianego
urządzenia lub
oprogramowania
2
Zestaw
komputerowy

Specyfikacja zamawianego sprzętu

Producent
nazwa /typ
urządzenia

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto (PLN)

Wartość
łączna brutto
(PLN)

3

4

5
8

6

7

1. Płyta Główna
gniazdo procesora Socket AM2, chipset
nVidia nForce 570,magistrala FSB400 MHz,
typ obsługiwanej pamięci DDR2-667 ECC
(PC2-5300) DDR2-667 (PC2-5300) DR2-800
ECC (PC2-6400) DDR2-800 (PC2-6400)
DR2-533 ECC (PC2-4300) DDR2-533 (PC24300), dwukanałowa obsługa pamięci, ilość
gniazd pamięci 4 szt, pojemność pamięci 8
192 MB, PCI-Express x4 1szt., PCI-Express
x16 1szt., PCI-Express x1 1szt., ilość złączy
PCI 3 szt. liczba kanałów Serial ATA II 6szt.,
ATA/133 1szt. obsługa Raid, zintegrowana
karta
sieciowa,
zintegrowana
karta
dźwiękowa ADI 1988 7.1, kontroler USB 2.0,
porty zewnętrzne SPDIF out Audio, 4x USB,
2x PS/2, 1x RJ45, 1x COM.
Np. Asus M2N-E nForce 570 Ultra
2. Procesor
typ procesora Athlon 64 X2, model procesora
3800+ (Energy Efficient 65W), typ gniazda
Socket AM2, proces technologiczny 0.09,
częstotliwość taktowania procesora 2 000
MHz, częstotliwość taktowania magistrali 400
MHz, mnożnik10x, pojemność pamięci cache
L1 256 kb (po 128kb na każdy rdzeń),
pojemność pamięci cache L2 1 024 kb (po
512kb na każdy rdzeń), napięcie zasilania
rdzenia 1,2 V (1.20V/1.25V) wersja
produktuBOX dołączony wentylator
np. AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ BOX
(Socket AM2, 65W)
3. Pamięć
rodzaj pamięci DDR2, standard DDR2-667
(PC2-5300), pojemność pamięci 1024 MB (w
komplecie dwie sztuki, razem 2GB),
częstotliwość pracy 667 MHz, przepustowość
5300 MB/s, opóźnienie - cycle latency 4,
timingi 4-12-4-4, napięcie1,8 - 1,9 V
Np. GeIL Dual 2x 1GB DDR2 667 MHz CL4
4. Karta graficzna
typ złącza PCI-Express x16, producent
chipsetu nVidia, model chipsetu GeForce
7100GS, liczba potoków renderujących
(ROP) 4, ilość jednostek PixelShader 4, ilość
jednostek VertexShader 3, wielkość pamięci
128 MB, typ zastosowanej pamięci DDR2
(64bit), prędkość wypełniania (wydajność
układu) 1 400 MegaPixel/s, taktowanie
rdzenia 350 MHz, taktowanie pamięci 600
MHz, szyna danych pamięci 64 bit,
Przepustowość pamięci 4 GB/s, techn.
wykorzystania
pamięci
komputera
TurboCache (512 - wymagane 1GB RAM) ,
rodzaje wyjść/wejść: wyjście video [tv-out]
wyjście DVI wyjście D-Sub wyjście Video
HDTV , typ chłodzenia radiator silent pipe,
wersja opakowania produktu BOX ,
obsługiwane standardy openGL 2.0 DirectX
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8

8

8

9, zaawansowane technologie VPE (Video
Processing Engine) Vertex Shader 3.0
UltraShadow II TurboCache silnik CineFX 4.0
Pixel Shader 3.0+ LMA III (Lightspeed
Memory Architecture III) Intellisample 4.0
DVC (Digital Vibrance Control) DualHead
Display 128-bit High-Precision Graphics ,
RAMDAC 400 MHz (podwójny)
np. GeForce 7100GS Gigabyte 128MB
(512MB) TV & DVI (PCI-E) Turbo Cache
5. CD-ROM
zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z
prędkością x10); zapis: 12x DVD-RAM; 18x
DVD+/-R, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 48x
CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x
CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection;
146 x 165 x 41,3 mm; dołączone
oprogramowanie: Power Producer GOLD,
Nero Express 7, Nero BackItUp, InCD,
Power DVD, Acrobat Reader; interfejs: E-IDE
/ ATAPI; średni czas dostępu (losowo): 120
ms (CD-ROM), 140 ms (DVD-ROM SL), 200
ms (DVD-RAM); technologia LightScribe ;
czarny panel przedni.
np. LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-H54L
LightScribe
6. Stacja dyskietek
1,44 MB
7. Obudowa Midi
typ obudowy Midi Towers, standard ATX,
ilość kieszeni 5.25 3 szt., ilość kieszeni 3.5
zewn. 2 szt., ilość kieszeni 3.5 wewn. 2 szt.,
moc zasilacza 350 W, elementy kontrolne na
przednim panelu Power LED i HDD LED,
złącza na przednim panelu FireWire (IEEE1394) i 2x USB ,producent zasilacza
Chieftec, standard zasilacza ATX 2.03,
rodzaj materiału stal o grubości 1 mm,
szerokość180 mm, wysokość460 mm,
głębokość440 mm, kolorczarno-srebrny
np. Chieftec BG-01B-B-SL - 350W
8. Dysk twardy
Producent Seagate, format szerokości3.5
cala, pojemność200 GB, interfejs Serial ATA,
wersja interfejsu Serial ATA/300, Barracuda
7200.10, ilość talerzy 2 szt., typ łożyska FDB
(Fluid
Dynamic
Bearing),
prędkość
obrotowa7 200 obr./min., pamięć cache 8
192 kb, maks. transfer wewnętrzny 760
Mbps, maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s,
wytrzymałość w czasie pracy 68 G,
wytrzymałość w czasie spoczynku350 G,
technologia NCQ
Np. Seagate 200 GB Barracuda 7200.10
(8MB, Serial ATA II, zapis prostopadły)
9. Klawiatura
typ klawiatury - tradycyjna (klawisz Enter w
kształcie odwróconej litery L), przewodowa,
interfejs PS/2, kolor czarny , odporność na
rozlanie płynów.
np. Logitech Classic Keyboard
10. Mysz
typ myszy – optyczna, komunikacja z myszą
– przewodowa, profil myszki dla prawo- i
leworęcznych , ergonomiczny kształt, liczba
przycisków 3 szt., rolka przewijania1 szt.,
interfejs PS/2 lub USB
np. Logitech Black Label Mouse (M-BJ58)
11. Dodatkowy wentylator obudowy
Maks. prędkość obrotowa 1200 obr./min.
Maks. głośność 20,1 dB, Maks. przepływ
powietrza 49 CFM, Napięcie zasilania 12 V,
Rodzaj łożyska - system Fluid Dynamic
Bearing, Żywotność wentylatora 150000
godz. Wymiary wentylatora 120 x 120 x 25
mm.
Np. Scythe S-FLEX SFF21E (20,1 dB)
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2
System
Operacyjny nr 1
System
Operacyjny nr 2
Zasilacz awaryjny
UPS

5

Monitor 19’

6

Monitor 17’

7

Drukarka laserowa

8

Niszczarka

3

4

Microsoft Windows XP Professional PL SP2b
OEM
Microsoft Windows VISTA Ultimate PL OEM
32Bit 1-pack DVD
Moc wyjściowa- 500 VA, Moc wyjściowa 300 W,
Napięcie wejściowe 230 V, Czestotliwość 50
Hz, Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny,
Filtracja napięcia wyjściowego, filtr
przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik
warystorowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe
bezpiecznik topikowy. Czas podtrzymania 2,4 13,9 min. Czas przełączania na UPS5 ms, Ilość
gniazd wyjściowych 3 szt. Zimny start.
Sygnalizacja optyczno akustyczna
Np. APC Back-UPS CS 650 VA (BK650EI)
przekątna19 cali, technologia wykonania TN
Wide Angle, rozdzielczość nominalna1280 x
1024 piksele, obszar aktywny 376 x 301 mm,
kontrast 700:1, jasność 300 cd/m², maks. częst.
odchylania pionowego 75 Hz, maks. częst.
odchylania poziomego 80 kHz, wielkość plamki
0,294 mm, czas reakcji plamki 2 ms, kąt
widzenia pion 155 °, kąt widzenia poziom 170 °,
ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln,
analogowe złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze
DVI , wyjście słuchawkowe , głośniki , obrotowy
ekran, spełniane normy jakościowe MPR-III,
TCO 99, ISO 13406-2, kolor obudowy czarny,
kabel DVI w komplecie.
np. 19" iiyama ProLite H481S-B6S black
przekątna17 cali, technologia wykonania TN,
rozdzielczość nominalna1280 x 1024 piksele,
obszar aktywny 337 x 270 mm, kontrast 700:1,
jasność 300 cd/m², maks. częst. odchylania
pionowego 75 Hz, maks. częst. odchylania
poziomego 80 kHz, wielkość plamki 0,264 mm,
czas reakcji plamki 2 ms, kąt widzenia pion160
°, kąt widzenia poziom 160 °, ilość
wyświetlanych kolorów 16,2 mln, analogowe
złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze DVI,
głośniki (2 x 1 W), spełniane normy jakościowe
TCO 99 MPR-III ISO 13406-2, kolor obudowy
czarny, kabel DVI w komplecie.
np. 17" iiyama Prolite E1700S2 black
nominalna prędkość druku- 33 str./min.,
rozdzielczość w pionie 1 200 dpi, rozdzielczość
w poziomie 1 200 dpi, normatywny cykl
pracy100 000 str./mies. gramatura papieru 60 200 g/m², pojemność podajnika papieru 100
szt., zainstalowana pamięć 80 MB, prędkość
procesora 400 MHz, maks. rozmiar nośnika A4, złącza zewnętrzne USB 2.0, 1x EIO (HP
Jetdirect do sieci Fast Ethernet) , w komplecie
kabel do połączenia z komp.usb2 długość 3m,
obsługiwane języki HP PCL 6 HP PCL 5e
emulacje języków PostScript v3 , PDF 1.3 , druk
dwustronny [dupleks], praca w sieci [serwer
wydruku], szerokość 425 mm, głębokość 410
mm wysokość 474 mm, waga 21,3 kg,
zainstalowane opcje: podajnik wielofunkcyjny na
100 arkuszy, podajnik 1 na 500 arkuszy,
podajnik 2 na 500 arkuszy, tacka odbiorcza na
250 arkuszy . zawartość zestawu: toner black,
instrukcja instalacji, oprogramowanie i
sterowniki na CD, kabel zasilający.
np. HP LaserJet P3005x
Niszczarka biurowa przeznaczona do dużego
natężenia pracy. - 2000 do 4000 arkuszy
dziennie. Do niszczenia dokumentów
papierowych jak i zszywek oraz spinaczy
biurowych. Niszczenie jednorazowo minimum
12-14 kartek (70 g), paski po cięciu o
maksymalnej grubości 3,9 mm x 30mm.
np. Fellowes Niszczarka (PS120-C)
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Router/modem Wifi Router bezprzewodowy z modemem
ADSL/ADSL2+. Router szerokopasmowy
posiadać powinien : klient / serwer DHCP, NAT
(Network Address Translation), routing
statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), forwarding
pojedynczych portów TCP/UDP i/lub ich
zakresów, strefa zdemilitaryzowana (DMZ
Host), obsługa DDNS (DynDNS.org, TZO.org);
Firewall (SPI): możliwość blokady: proxy,
apletów Java, cookies, ActiveX; wykrywanie
ataków Ping of Death, SYN Flood, Land Attack,
IP Spoofing, DoS (Denial of Service) możliwość tworzenia polityk dostępu do
Internetu (10 wpisów); Punkt dostępowy
pracujący w standardzie 802.11g (54 Mbps):
możliwość pracy w trybach: mixed, 802.11g,
802.11b, szyfrowanie WEP kluczem 64- lub 128
bitowym, WPA PSK, WPA2, lista dostępu do
punktu dostępowego pozwalająca przyznać lub
odmówić dostępu zdefiniowanym adresom MAC
(20 wpisów), antena zewnętrzna , Modem
ADSL2/2+: zgodny z Annex A - obsługuje, m.in.
Neostradę; 4-portowy przełącznik FastEthernet
10/100; konfiguracja przez przeglądarkę WWW
- lokalna lub zdalna; zgodność z normą RoHS;
Np.Linksys Wireless-G Router ADSL WAG200G

1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1.
2.

3.
4.
5.

W kolumnie nr 6 należy podać cenę jednostkową brutto za 1 jednostkę danego asortymentu;
Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione ze szczególnym uwzględnieniem
kolumny nr 4, w której należy podać producenta oraz typ proponowanego urządzenia w celu weryfikacji oferowanego
urządzenia z przedmiotem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji
asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
W kolumnie nr 7 należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr 6) i ilości jednostek (z kolumny nr 5).
Ceny w kolumnach 6 i 7 winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp.

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

podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
- oświadczenie

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

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
przystępuje do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
ja niżej podpisany, reprezentuję firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu rejestrowanych
przeze mnie firmy oświadczam, że
1) spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, które
brzmią:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie
tych warunków;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą.

Miejsce i data ...............................................

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
- wzór umowy

UMOWA Nr Or.3432/ .../ 07 (wzór)
zawarta w dniu ......................... 2007 roku w Piszu, pomiędzy:
Starostwem Powiatowym w Piszu z siedzibą przy Pl. Daszyńskiego 7, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. ............................ Starostę Powiatu Piskiego
2. ............................ Wicestarostę
a ………………………………................………………………………………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:
1. .........................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ,
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Dostawcy dokonany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163
ze zm.).
§2
Dostawą przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie nastąpi w terminie 15 dni od dnia
podpisania umowy, tj. do .............................
§3
1. Cenę realizacji zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ustalono zgodnie z ofertą w kwocie
………………………….……………………….................................…………….................................... zł brutto
(słownie: ………………………………….…………………………........…………………………...............……….)
...............................……………........................ zł netto, w tym podatek VAT ..........%, tj. ..............................zł
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy kwotę brutto przelewem bankowym
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu dostawy, na rachunek bankowy
Dostawcy wskazany na fakturze.
3. Dostawca wystawi trzy faktury:
1) poz. 1 – 4szt., poz. 2 – 4szt., poz. 3 – 2szt., poz. 4 – 4szt., poz. 6 – 13szt., poz. 9 – 1szt., na:
Starostwo Powiatowe w Piszu
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
2) poz. 1 – 2szt., poz. 2 – 2szt., poz. 4 – 2 szt., poz. 5 – 4szt., poz. 6 – 2szt., na:
Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
3) poz. 1 – 2szt., poz. 2 – 2szt., poz. 4 – 2szt., poz. 6 – 2szt., poz. 7 – 1szt., poz. 8 – 1szt., na:
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Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w poszczególnych fakturach i przed ich wystawieniem należy
to uzgodnić z Zamawiającym.
§4
1. Dostawca udziela na zakupiony sprzęt 3 letniej gwarancji od daty dostarczenia.
2. W okresie gwarancji Dostawca dokona 2 krotnego przeglądu zamówionego sprzętu na swój koszt.
3. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem zakupionego sprzętu lub oprogramowania w czasie
gwarancji, Dostawca udzieli bezpłatnej porady telefonicznej. Informacje taką Zamawiający otrzyma pod
następującym numerem należącym do Dostawcy. Telefon awaryjny ............................
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji sprzętu w okresie gwarancji, przez
zakładowego informatyka, bez utraty praw do gwarancji.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania przedmiotu umowy w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni
od daty jego wydania.
2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację do Dostawcy, który rozstrzygnie ją
najpóźniej w ciągu 14 dni.
§6
Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią odsetki ustawowe.
§7
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 10
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1. formularz ofertowy: załącznik nr 1 do umowy,
2. formularze cenowe; załączniki nr 2 do umowy.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach
Zamawiający

Dostawca
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