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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. 052 32 53 314
fax. 052 32 53 184
adres strony internetowej na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl
NIP 953-11-49-225
REGON 000321483
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm)
2.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
30.20.00.00-0 urządzenia komputerowe,
30.21.31.00-6 – komputery przenośne,
30.23.21.00-5 - Drukarki i plotery,
48.00.00.00-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
38.52.00.00-6 – Skanery,
37.45.33.00-1 - Dyski
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj. komputery, notebooki,
skanery sieciowe, półka dyskowa do macierzy będącej w posiadaniu zamawiającego, dyski do
macierzy dyskowej będącej w posiadaniu zamawiającego, drukarki sieciowe, oprogramowanie do
backupu, oprogramowanie windows i office.
Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
3.1.1.Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu informatycznego o parametrach określonych w
załączniku nr 2 do SIWZ.
3.1.2.Oferowany sprzęt musi być wyprodukowany w 2014r. oraz pochodzić z oficjalnych
kanałów dystrybucyjnych i handlowych producentów na terenie Unii Europejskiej (sprzęt ten
musi być objęty serwisem producenta na terenie Polski, a gwarancja musi być liczona od dnia
dostarczenia sprzętu do Zamawiającego”. (wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne
oświadczenie).
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3.1.3.Wymagania w zakresie gwarancji zostały podane w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.1.4.W przypadku wykonania zamówienia z pomocą podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
3.2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
3.3. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego w stosunku do
zamówienia podstawowego opisanego w SIWZ.
3.4. Informacja o składaniu ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Informacja na temat zebrania wszystkich wykonawców
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3
ustawy prawo zamówień publicznych
3.6. Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
- formularzy będących załącznikami do SIWZ
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
- dokumenty wymagane w punkcie nr 6 SIWZ
- oświadczenie wymagane w pkt. 3.1.2.
3.7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wykonawcy
zobowiązani są do:
1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz
zakres umocowania pełnomocnika.
2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z
wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu informatycznego w terminie do
31.12.2014r.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego i załączonych do oferty
Wykonawcy.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYLKUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda załączenia stosownego oświadczenia
(wg. wzoru załącznik nr 3 do SIWZ).
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ)
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.b, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z datą nie wcześniejszą niż
6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert,
6.4.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem
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6.5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
6.6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2
pkt.5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem.
- Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu.
- Zamawiający informuje, że zawsze dopuszczalną formą porozumiewania się jest forma
pisemna.
- Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być kierowana na adres podany
w pkt. 1 SIWZ.
7.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Mirosław Chyła (tel. 052 32 53 485) w zakresie przedmiotu zamówienia
- Dariusz Pezała (tel. 052 32 53 314) w zakresie procedury przetargowej
7.3. Zamawiający informuje, że wszelkie pytania, wątpliwości składane przez Wykonawców
wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o
wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeśli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7.7. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.8. Wszelkie modyfikacje oraz wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia stają się integralną częścią SIWZ i Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia
ich w ofertach.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
SIWZ
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8.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, w
formie zapewniającej jej czytelność.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę
wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
10.5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem i poświadczonych podpisem przez uprawnione osoby
reprezentujące Wykonawcy.
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.
10.7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający
dekompletację oferty.
10.8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
10.9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami- załącznikami a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
10.10.Oferta musi obejmować całość zamówienia.
10.11. Oferta powinna zawierać numerację stron i spis treści.
10.12. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
10.13. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ofertę z dopiskiem na zmienionej
części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana
do oferty”.
10.14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
10.15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
do składania ofert.
10.16. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca
wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany,
projekty, rysunki, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Na
wypadek konieczności zwrotu, Wykonawca umieści w ofercie stosowny wniosek o zwrot
SIWZ
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poszczególnych elementów oferty w sytuacji, gdyby oferta Wykonawcy nie została wybrana do
realizacji zamówienia publicznego.
10.17. Wniosek oraz elementy oferty podlegające zwrotowi winny być załączone do oferty w
sposób zapewniający ich zwrot bez konieczności naruszenia zasad przygotowania oferty (np.
załączone na końcu oferty- bez numeracji stron zachowując ich odrębną numerację).
10.18. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł pisemnie, że nie mogą one być udostępniane. W takiej
sytuacji informacje muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie
odrębnego załącznika do oferty.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
11.1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według
poniższego wzoru:
„SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY- OFERTA „NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO”
Nie otwierać przed 23.12.2014r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Musi
być starannie zamknięta a w miejscu zamknięcia opieczętowana pieczęcią Wykonawcy.
11.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy
ul. Wały Jagiellońskie 4 w pokoju 132 w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2014r. do
godziny 10.00
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy w pokoju 130 w dniu 23.12.2014r. o godz. 10.10
11.4. Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty brutto uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN.
12.2. Cena musi być jednoznaczna i ostateczna
12.3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
12.4. Oferta musi uwzględniać wszystkie nakłady pozwalające na wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego informacjami.
12.5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w
tym koszty dostawy.
12.6. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę przedmiotu zamówienia w złotych
polskich obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także
podatku od towarów i usług) zwaną dalej łączną ceną brutto oferty.
12.7. Cena oferty powinna być podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.8. Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub błędy w obliczeniu ceny będzie
skutkowała odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień
publicznych.
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi
kryteriami:
- cena, którego waga wynosi 95%.
- termin gwarancji waga wynosi 5%
13.2. Matematyczne obliczenia stanowią podstawową zasadę oceny ofert. Oferty oceniane będą
w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w
zakresie powyższych kryteriów.
13.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty.
13.4. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie
wzoru:
Łączna cena brutto oferty:
Pi = C + G
Gdzie:
i – numer oferty
C - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin gwarancji
Pi – ilość punktów przyznanych i-tej ofercie w obu kryteriach
13.5. Kryterium cena – 95% oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 95
punktów , a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze
wzorem:

C = (Cminimalna : Coferty badanej) x 95
13.6. Kryterium termin gwarancji dla komputerów – 5 %. Oferta, w zależności od
zadeklarowanego terminu gwarancji dla komputerów, otrzyma następująca liczbę punktów:
 termin gwarancji na komputery 36 miesięcy – 2,5 pkt
 termin gwarancji na komputery powyżej 36 miesięcy – 5 pkt
13.7. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po
przecinku.
13.8. Wynik-oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o przyjęte kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyska
najwyższą ilość punktów.
SIWZ
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulują współpracę tych
wykonawców.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu określonego w art. 94
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
15.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWACH
ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
16.1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
16.2. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
16.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
16.4. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w
Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SIWZ

Strona 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
znak sprawy PN 2/2014
18.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
18.2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane.
18.3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty
d) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę wynosi 0,40 zł
e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego
urzędowania
18.4. W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień publicznych (tj.Dz.U.
Dz 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz Kodeks cywilny.
Załączniki do SIWZ:
Formularz ofertowy- załącznik nr 1
Szczegółowy opis parametrów technicznych - załącznik nr 2
Oświadczenie z art. 22 i art. 44 – załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 5
Wzór umowy- załącznik nr 6

SIWZ wraz z załącznikami została zatwierdzona w dniu 20.11.2014r.
ZATWIERDZAM
DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

SIWZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ
.....................................
Nazwa Wykonawcy

.....................................
Adres Wykonawcy

.....................................
tel./fax

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz

FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu informatycznego, oferujemy:
1. wykonanie zamówienia za cenę:

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Półka dyskowa do
macierzy Fujitsu
DX90S2
Dyski do macierzy
Fujitsu DX90S2
Komputer
Notebook
Skaner sieciowy
Skaner sieciowy z
możliwością druku
Drukarka laserowa
Office 2013 H&B
Windows 7 pro x64
Arcserv

Producent/
Model

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

1
20
50
25
15
1
5
100
3
4
Wartość ogółem:







Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp
Zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanej procedury oraz treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń formalno-merytorycznych
Spełniamy wymagania Zamawiającego oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Akceptujemy treść wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze.
SIWZ
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Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………
……………………
……………………
……………..…………..
(miejsce i data)

SIWZ

……………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis parametrów technicznych

Poniższy sprzęt musi być wyprodukowany w 2014 roku oraz pochodzić z
oficjalnych kanałów dystrybucyjnych i handlowych producentów na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
LP
1

Nazwa
Urządzenia
Półka dyskowa
do macierzy
Fujitsu DX90S2
będącej w
posiadaniu
zamawiającego1szt.

Nazwa
parametru
Ilość
obsługiwanych
dysków
Akcesoria
i okablowanie

Gwarancja
i serwis

LP
2

LP
3

Wymagania minimalne
24 dyski 2,5” SAS
Wszystkie niezbędne akcesoria niezbędne do
montażu półki w szafie rack 19” oraz
niezbędne okablowanie do podłączenia półki
do posiadanej macierzy DX90S2
3 lata gwarancji wraz z usługą zatrzymania
dysku w przypadku jego awarii

Nazwa
Urządzenia

Nazwa
parametru

Wymagania minimalne

Dysk twardy do
posiadanej przez
zamawiającego
macierzy Fujitsu
DX90S2 – 20 szt.

Rozmiar dysku

600GB 10K obr/min

Nazwa
Urządzenia
Komputer40szt.

Nazwa
parametru
Typ
Zastosowanie

Procesor

Pamięć
operacyjna
Parametry
pamięci
masowej
Grafika

SIWZ

Wymagania minimalne
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty
elektronicznej
Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4800
punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie
wymogów SIWZ
1 x 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum
jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
Min. 500 GB.

Ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2,
pamięć grafiki współdzielona.
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Wyposażenie
multimedialne
Obudowa

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami
BIOS

SIWZ

Zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki.
Obudowa – zintegrowany komputer w obudowie wraz z
monitorem z matrycą antyodblaskową min 19,5” o
parametrach:
- rozdzielczość min 1600 x 900
- kontrast typowy min 1000:1,
- typowa jasność min 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 160/170 stopni (CR
10:1)
- katy pochylenia w pionie min +10/+25 stopni
- plamka max 0,272 mm
Maksymalna suma wymiarów bez standu 89 cm
Waga bez standu max 5,4 kg
Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1
wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie 1 szt.
dysku 3,5” lub 1 szt. 2,5” dysku (HDD/SSD/SED).
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowy system
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania
problemów z komputerem i jego komponentami, który musi
sygnalizować co najmniej:
 uszkodzenie płyty głównej
 problemy z procesorem
 uszkodzenie kontrolera Video
 uszkodzenia BIOS
 tryby pracy komputera: normalny (S0), uśpienia (S3),
hibernacji/wyłączenia (S4/S5)
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady
Kensingtona)
Zasilacz zewnętrzny o mocy max 120W i sprawności min
89%, z aktywnym PFC.
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Możliwość odczytania z BIOS:
1. Modelu komputera, nazwy producenta.
2. Wersji BIOS i daty jego wydania
3. Modelu procesora, prędkości procesora
4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej
prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i
obsadzeniu na poszczególnych slotach
5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja
firmware, nr seryjny, wersja SMART
6. Wersji/ID płyty głównej
7. MAC adres zintegrowanej karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty
sieciowej, kontrolera audio, wewnętrznych głośników,
poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA,
slotów PCIe, funkcji ładowania urządzeń przez port USB z
poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz
sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
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Bezpieczeństwo

Certyfikaty i
standardy

Ergonomia

Warunki
gwarancji

Wsparcie
techniczne
producenta

SIWZ

niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia
hasła na poziomie administratora.
1. BIOS musi posiadać możliwość
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia
hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób
gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i
podtrzymania BIOS,
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej,
karty audio;
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
kontroli sekwencji boot-ącej;
startu systemu z urządzenia USB
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
 Deklaracja zgodności CE
 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego
modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.energystar.gov
 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na
poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego
modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.epeat.net
Maksymalnie 25 dB z pozycji operatora w trybie IDLE,
pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji
producenta
3 letnia gwarancja producenta świadczona w serwisie
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych– dokumenty potwierdzające
załączyć do oferty.
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej
odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer
telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na
sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego
urządzenia:
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją
fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system
operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU,
HDD, pamięć)
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do
oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu
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Wymagania
dodatkowe

gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem
strony www producenta komputera
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1
Professional 64bit PL z prawami downgrade do
Windows 7 Pro 64bit PL, niewymagający aktywacji za
pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik
lub system równoważny.
Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką
oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny, w
szczególności możliwość uruchomienia następujących
rodzajów oprogramowania:
Microsoft Office Professional w wersjach od 2007do 2013
(każdy z jego komponentów)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit
(http://www.albit.kielce.pl/)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic
(http://www.macrologic.pl/#)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor
(http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=s
ection&layout=blog&id=5&Itemid=54)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda
(http://currenda.pl/?page_id=35)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)
Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania
emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia
wymienionego wcześniej oprogramowania.
Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia:
- Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji
przyłączania do domeny
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt Display Port
- min. 2 x USB 3.0 (w tym 1 szt. z opcją szybkiego
ładowania) + 4 x USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz
obudowy,
- port sieciowy RJ-45,
- porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe,
wyjście liniowe stereo
- serial port (RS-232)
- zintegrowany z obudową czytnik kart multimedialnych
SD
- kamera internetowa 1 Mpix o rozdzielczości max 1280
x 720 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie
matrycy - opcja
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek,
adapterów itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
(zintegrowana z płytą główną)
4. Karta WiFi a/b/g/n Wireless
5. Płyta główna, wyposażona w:
- 2 złącza pamięci z obsługą do 16GB pamięci RAM
- sloty: 1 szt mini PCIe dla WLAN,

SIWZ
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6. Klawiatura USB w układzie polski programisty
7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką
(scroll)
8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti – nie
dopuszcza się rozwiązań typu SLOT-IN (szczelinowych)

Nazwa
Urządzenia

LP
4

Notebook-25szt.

Nazwa
parametru
Zastosowanie

Typ sprzętu

Procesor
Pamięć RAM
Dysk

Grafika

BIOS

SIWZ

Wymagania minimalne
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej,
Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z
ekranem 15,6" o rozdzielczości min. 1366x768,
matryca matowa AG.
Min. dwurdzeniowy o wydajności min. 3308 pkt w
teście PassMark (testy z 2014-10-15) – wydruk
dołączony do oferty
Pamięć operacyjna: 4GB możliwość rozbudowy do
min 16GB,
Parametry pamięci masowej: Min. 500GB,
zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii bez
dodatkowych nośników.
Grafika powinna umożliwiać równoczesną pracę na
3 monitorach, a także wsparcie dla DX11.1 ,
OpenGL 4.0
BIOS:
Możliwość, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 modelu komputera,
 nr seryjnego komputera
 wersji BIOS,
 modelu procesora wraz z informacjami o
prędkościach
 Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z
dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z USB
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku
twardego,
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub
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Bateria
Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa, wbudowane dwa głośniki

Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz
Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL)
Waga max 2,4kg z baterią 6-cell

Waga i wymiary
Bezpieczeństwo
Wymagania
dodatkowe
System operacyjny

Wbudowane porty i
złącza

SIWZ

innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie
administratora i dysku twardego,
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności
pomiędzy hasłem administratora a hasłem
systemowym tak, aby nie było możliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany
ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane
hasło systemowe
6-cell, min. 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min
5 godzin, zasilacz o mocy min. 65W

Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
Torba dostosowana do oferowanego notebooka z
komorą główną i dodatkową kieszenią
Kabel sieciowy RJ45 kat 5e UTP o długości min 3m
System operacyjny Windows 8 Pro 64 bit PL wraz z
downgrade do Windows 7 PRO 64 bit PL nie
wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu w firmie Microsoft + nośnik do systemu
Windows 7 lub system równoważny.
Przez równoważność rozumie się funkcjonalność,
jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny,
w szczególności możliwość uruchomienia
następujących rodzajów oprogramowania:
Microsoft Office Professional w wersjach od 2003
do 2013 (każdy z komponentów)
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda
Uwaga; Zamawiający nie dopuszcza stosowania
emulatorów ani środowisk wirtualnych do
uruchomienia wymienionego wcześniej
oprogramowania.
 Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z
możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń
bezpośrednio z portu USB komputera)
 RJ-45
 VGA
 HDMI
 Czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1
 Audio: line-in/mikrofon
 Audio: line-out/słuchawki
 Kamera HD z mikrofonem wbudowana w
obudowę matrycy
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Normy i standardy

Gwarancja

SIWZ

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ
45 zintegrowana z płytą główną
 Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n,
zintegrowany z płytą główną lub w postaci
wewnętrznego modułu mini-PCI Express;
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu
mini-PCI Express karta sieci WLAN
obsługująca łącznie standardy IEEE
802.11a/b/g/n w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3.
 Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną
pracę w trybie połączenia do punktu
dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla
dostępu do sieci firmowej/sieci internet oraz
trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć
własny punkt dostępowy (Soft Access Point)
dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi
(aparat komórkowy, itp) zapewniając możliwość
udostępniania połączenia Internetowego dla
urządzeń pomocniczych.
 Klawiatura układ US -QWERTY, min 106
klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury
numerycznej.
 Touchpad
 Bluetooth 4.0 + EDR,
 Zintegrowany moduł TPM
 Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie
dopuszcza rozwiązania typu „slot”
Komputery mają spełniać normy i posiadać
deklaracje zgodności (lub inne dokumenty
potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
 Deklaracja zgodności CE
 certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz
Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL)
 Być wykonane/wyprodukowane w systemie
zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001
Gwarancja
Komputer musi posiadać pakiet serwisowy
oferujący następujące warunki gwarancji.
Gwarancja 36 miesięcy na części i
robociznę realizowana w miejscu eksploatacji
sprzętu, z gwarantowanym przez producenta
czasem reakcji w drugim z rzędu dniu roboczym.
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u
użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk
Pakiet serwisowy winien być składnikiem
komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na
etapie
jego
produkcji
bez
konieczności
późniejszego aktywowania, rejestrowania lub
innych działań ze strony użytkownika
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera –
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty
Dostępność części zapasowych do 3 lat od
zakupu komputera.
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Szczegółowa
specyfikacja
techniczna
Inne

Nazwa
Urządzenia

LP
5

Skaner sieciowy15szt.

SIWZ

Nazwa
parametru
Typ

Komputer nie będzie posiadał plomb lub
innych elementów ograniczających dostęp do
wnętrza
Udzielona
gwarancja
nie
będzie
ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji
komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z
wymogami technicznymi producenta
Możliwość
realizacji
gwarancji
bezpośrednio przez serwis producenta
z
pominięciem dostawcy
Możliwość pobierania dokumentacji i
sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet
Możliwość uzyskania pomocy technicznej
producenta w języku polskim
Możliwość
aktualizacji
i
pobrania
sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych
certyfikowanych
wersjach
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem
strony www producenta komputera
Możliwość
weryfikacji
czasu
obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z
sieci Internet za pośrednictwem strony www
producenta komputera
Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych
warunków serwisowych oferent dołączy do oferty
stosowne oświadczenie upoważnionego
przedstawiciela producenta sprzętu.
Do oferty należy dołączyć szczegółowa
specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z
podaniem producenta, modelu oraz
wyszczególnieniem komponentów.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi
pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty
i podzespoły komputera muszą pochodzić od
jednego producenta lub muszą być przez niego
certyfikowane.

Wymagania minimalne
Skaner sieciowy płaski z automatycznym
podajnikiem dokumentów

Rozdzielczość
skanowania,
optyczna

Min. 2400 dpi

Cykl pracy
(dobowy)

Min. 500 stron

Kodowanie
koloru

Min. 48-bitowa
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Poziomy skali
szarości

Min. 65536

Maks. format
skanowania
(skaner płaski)
Obsługiwane typy
nośników

Min. 216 x 297 mm

Zalecana
gramatura
nośników
Pojemność
automatycznego
podajnika
dokumentów
Prędkość
automatycznego
podajnika
dokumentów
Skanowanie
(automatyczny
podajnik
dokumentów)
Maks. format
skanowania
(automatyczny
podajnik
dokumentów)
Obsługiwane
systemy
operacyjne
Łączność, tryb
standardowy

od 50 do 120 g/m2

Zasilanie

Napięcie wejściowe 230 V

Dołączone do
skanera

kabel Hi-Speed USB 2.0
kabel Ethernet
kabel zasilania
płyty CD z oprogramowaniem dla Microsoft®
Windows®
drukowana instrukcja wprowadzająca
Min 36 miesięcy

Gwarancja

SIWZ

Papier (zwykły, do drukarek atramentowych,
fotograficzny), koperty, karty (indeksowe,
okolicznościowe)

Min. 50 arkuszy

Do 15 str./min i 6 obrazów/min (w czerni i w
skali
szarości, 200 dpi)
Dwustronne

216 x 356 mm

Windows 8, Windows 7

Min. 1 port Ethernet
Min. 1 port Hi-Speed USB 2.0
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Nazwa
Urządzenia

LP
6

Skaner sieciowy z
możliwością
druku-1szt.

SIWZ

Nazwa
parametru
Możliwości
urządzenia

Sieciowy skaner kolorowy, drukarka kolorowa,
kserokopiarka

Funkcje
skanowania

Skanowanie w kolorze, skanowanie do
udziału sieciowego

Technologia
druku :

Laserowa kolorowa

Maksymalny
miesięczny cykl
pracy
Szybkość druku,
format A4
(mono):

75000 stron/miesiąc

Czas
wydrukowania
pierwszej strony
(mono)
Rozdzielczość
druku (mono)

Nie więcej niż 10.8 sek.

Wbudowana
pamięć
Możliwość
rozbudowy
pamięci do
Obsługiwane
systemy
operacyjne

512 mb

Standardowa
pojemność kaset
na
papier
Maks. format
skanowania
(automatyczny
podajnik
dokumentów)
Możliwość
rozbudowy kaset
na papier
do

Dwustronne

Wymagania minimalne

30 stron/min

1200 dpi

Nie wymagana

Microsoft Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008,
Windows Server 2012

250 arkuszy A4

250 arkuszy A4
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Uniwersalny
pojemnik papieru
(podajnik ręczny)
Obsługiwane
rozmiary
nośników
Obsługiwane
rodzaje nośników

50 arkuszy A4

A4, A5
Karton, etykiety papierowe, zwykły papier

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Interfejsy
standardowe

Nazwa
Urządzenia

LP
7

Drukarka
laserowa -5 szt.

Języki opisu
strony (emulacje)

PCL 5c, PCL 6, PostScript3

Druk dwustronny

Automatyczny

Zasilanie

Zasilanie z sieci 230 V

Materiały
eksploatacyjne

Wymagany startowy toner czarny i
kolorowy na min 1200 stron

Dodatkowo

Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze
sterownikami

Gwarancja

36 miesięcy

Nazwa
parametru
Technologia
druku
Maksymalna
wydajność
miesięczna

SIWZ

Wymagania minimalne
Laserowo monochromatyczna
250 000 stron A4
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SIWZ

Szybkość druku,
format A4
(mono):
Czas
wydrukowania
pierwszej strony
(mono)
Rozdzielczość
druku (mono)

60 stron/min

Wbudowana
pamięć

512 mb

Możliwość
rozbudowy
pamięci do

Min. 2,5 GB

Obsługiwane
systemy
operacyjne
Standardowa
pojemność kaset
na papier
Możliwość
rozbudowy kaset
na papier
do
Uniwersalny
pojemnik papieru
(podajnik ręczny)
Obsługiwane
rozmiary
nośników
Gramatura
papieru

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008,
Windows Server 2012
Min. 500 arkuszy

Interfejsy
standardowe
Obsługiwane
rodzaje nośników
Język opisu
strony (emulacja)

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000

Zasilanie

Zasilanie z sieci 230 V

Poniżej 5 sek.

Min 1200x1200 dpi

4 000 arkuszy A4

100 arkuszy A4

A4, A6, koperta 10, koperta 9, koperta DL

Przynajmniej w zakresie 60-160 g/m2

Karton, koperty, etykiety papierowe, zwykły
papier, folie przezroczyste,
PCL5 e, PCL6, PostScript 3
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Materiały
eksploatacyjne

Wymagany startowy. Tonery
pełnowartościowe o wydajności minimum
45 000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC
19752

Dodatkowo

Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze
sterownikami

Gwarancja

36 miesięcy, naprawa w następnym dniu
roboczym w siedzibie klienta.

Dokumenty

Deklaracja zgodności CE, ISO 9001
producenta urządzenia, ISO 14 001 producenta
urządzenia

Pozostałe:

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001,
Oświadczenie producenta urządzenia, że w
przypadku nie wywiązania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem
Do każdej drukarki należy dołączyć dodatkowy
toner (*) tego samego producenta co drukarka,
o łącznej wydajności minimum 10 000 storn
A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Wyposażenie
dodatkowe



LP
8

Oprogramowa
nie
Microsoft OEM
Windows Pro 7
SP1 x64 Polish –

- Jeżeli nie są dostępne tonery o wydajności
min. 10 000 stron A4 Zamawiający
dopuszcza możliwość dostarczenia kilku
tonerów o łącznej wydajności min. 10 000
stron

Wymagania minimalne
Oprogramowanie Windows 7 lub równoważne.

5szt.

SIWZ
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LP
9

Oprogramowa
nie
Office Home And
Business 2013 32bit/x64 Polish –

Wymagania minimalne
Oprogramowanie Office 2013 lub równoważne.

100szt.

LP
10

Oprogramowa
nie
Arcserve UDP
Premium RPO1szt upgrade + 3
nowe licencje

Wymagania minimalne
Upgrade licencji oprogramowania ARCServe Backup z wersji r15
posiadanej przez Zamawiającego do wersji ARCServe UDP
Premium Edition Socket, z możliwością tworzenia kopii
zapasowych serwerów wirtualnych, serwerów pocztowych i
serwerów SQL, oraz odnowienie opieki producenta umożliwiającej
bezpłatną aktualizację posiadanego oprogramowania- na okres 12
miesięcy.

………….………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

SIWZ
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Załącznik nr 3 do SIWZ
.....................................
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Przystępując do postępowania przetargowego na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm.)
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

SIWZ
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Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

SIWZ
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Załącznik nr 5 do SIWZ
.....................................
Nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę sprzętu informatycznego
oświadczam, że
- nie należę do grupy kapitałowej*
lub
należę do grupy kapitałowej*
* niewłaściwe skreślić

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić tabelę (Lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O
Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
itd

……………..…………..
(miejsce i data)

SIWZ

……………………………………………
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR ……/2014
zawarta w dniu ………... 2014 r. pomiędzy
Sądem Rejonowym mającym siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, zwanym
dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Sądu Rejonowego
a
…………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………………………………..
……………………………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
sprzętu informatycznego w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do umowy.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§2
Sprzęt informatyczny zwany w dalszej części umowy „sprzętem” zostanie dostarczony
Zamawiającemu w terminie do 31.12.2014r. Dokładny termin dostawy sprzętu zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Oddziału Informatycznego telefonicznie.
Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego sprzętu, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowojakościowego podpisanym przez przedstawicieli stron.
Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności sprzętu z dostarczoną dokumentacją w
zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych, sprawdzeniu ilościowym elementów
dostawy.
Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu w stanie nadającym się do użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Ewentualne usterki stwierdzone przy odbiorze sprzętu zostaną usunięte przez Wykonawcę
w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
Wykonawcę obciążają koszty transportu, wydania i koszty opakowania sprzętu.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt posiada wymagane przepisami oznakowania i
certyfikaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty
związane z funkcjonowaniem sprzętu, w tym m. in.:
a) oryginalny dokument określający zasady świadczenia usług serwisowych w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
b) instrukcje/ podręczniki użytkowania w języku polskim

SIWZ
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

§4
Całkowita wartość umowy stanowi kwotę ….. (słownie:…) brutto.
Wskazana w ust.1 wartość umowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę
Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej
Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków
technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie podane w pkt. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Zapłata dokonana będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za sprzęt w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury.
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań Zamawiającego bez jego
uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.
Za zapłatę strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest nowy i wolny od wad.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……(zgodnie z informacją podaną w załączniku nr
2 do SIWZ) letniej pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, na warunkach określonych w
dokumencie gwarancyjnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego dostarczonego
sprzętu komputerowego.
4. Zasady i warunki wykonywania napraw dostarczanego sprzętu poza siedzibą
Zamawiającego ustalone zostaną z Kierownikiem Oddziału Informatycznego.
5. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej poprzez wymianę elementów, w
sprzęcie zostaną zainstalowane fabrycznie nowe, identyczne i oryginalne elementy lub za
zgodą Zamawiającego fabrycznie nowe elementy o parametrach nie gorszych niż
wymieniane.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii/ wady/ usterki a jeżeli zachodzi taka
konieczność do dostarczenia i uruchomienia w okresie naprawy sprzętu zastępczego
wolnego od wad o konfiguracji równoważnej.
7. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia awarii, wady, usterki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia
awarii /wady /usterki.
8. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii/ wady/
usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od
wad, w terminie 3 dni po upływie terminu naprawy.
9. W przypadku ponownego wystąpienia wady /awarii/ usterki sprzętu po wykonaniu 3
napraw, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.
10. W przypadku wymiany sprzętu na nowy lub dokonania naprawy przez Wykonawcy okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia oraz
stwierdzenia poprawności działania sprzętu.
11. W sytuacji gdy naprawa gwarancyjna trwa ponad 10 dni roboczych (licząc od daty
zgłoszenia uszkodzenia), czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas przerwy w
eksploatacji.
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12. Czynności serwisowe i naprawy wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy
posiadających odpowiednie kwalifikacje.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez strony na usunięcie wad.
2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych , na zasadach ogólnych.
§7
W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawca wskaże Zamawiającemu pisemnie swojego
następcę prawnego zobowiązanego do kontynuowania realizacji niniejszej umowy zwłaszcza w
zakresie serwisowania urządzeń.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1.

2.

1.
2.
3.

§9
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
gdy:
a) wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe lub w przypadku likwidacji
działalności prowadzonej przez Wykonawcę
b) wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności i wskazywać przyczynę.
§ 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i karty gwarancyjne
stanowią integralną część umowy.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie kodeksu cywilnego oraz
ustawy prawo zamówień publicznych.
Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
powszechny w Bydgoszczy.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
…………..……..………
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