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Specyfikacja Istotnych Warunków
V Zamówienia(SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiajgceqg

Zamalwiającr Powiat Buski '_
' ul. Mickiewicza 15 ; 28-100 Busko-Zdroj.

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel 41/378-30-51; Fax 41/378-35-78
adres internetowy: ht'tp:[ Ĺ bip.pgwiag.busko.pI
e-mai: Êostvvo@powiat.busko.|¿l

Prowadz ost owanie' Janusz GajdaW “V P 'ip ' re|.41 378 30 51 wew. 208
e-mail: zg@@wiat.Qusko,p|

Ł ¬

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na
podstawie art. 39 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późniejszymi zmianami - zwaną dalej ustawą.
Wartośrć szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EURO.

3. gpis przedmiotu zamówienia

„Zakup oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz narzędzi stanowiących
wyposażenie pracowni dydaktycznych" w ramach realizacji Projektu Dodatkowe

umięiętnośdpraktyzzne I wiedza -szansą na sukceszawodowy

3.1. Przedmiot zamówienia.

0pr'ogramowanie służące rozbudowie istniejącej sieci teleinformatycznej w
Zespole Szkół Techniczno - Informatycznej:
Qgmyramowanle Microsoft Windows Server 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2„
131)'-iia¬ÍŜíe-5 _ _, 1 Zestaw dożywotnia
MS Windows Server 2012 Standard 2CPU (MOLP Edu) - llosc - 1
CAL Windows Server 2012 per device (MOLP Edu) - ilość - 15
RDP' CAL - Licencja zdalnego dostępu per user (MOLP Edu) - ilość - 2

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ NARZĘDZI STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH"
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Telefon VoIP z POE posiadający minimalne parametry/funkcje:
protokoły: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTl'PS, ARP/RARP, ICMP, DNS
(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFl'P, NTP, STUN, SIMPLE, TR-
069, 802.1×
Interfejs sieciowy: Podwójny, samowykrywalny port sieciowy 10/100Mbps ze
zintegrowanym PoE
wyświetlacz: minimum 128x40 pikseli
przyciski min.: 2 przyciski linii z dwukolorowymi diodami LED i 2 konta SIP, 3
programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski ekranowe, 5
przycisków nawigacji/menu/głośności, przyciski funkcyjne: Wstrzymaj, Przekieruj,
Konferencja, Głośność, Zestaw Słuchawkowy, Wycisz, Głośnik, Wyślij/Wybierz
ponownie.
dodatkowe funkcje - min: wstrzymywanie połączeń, przekierowywanie połączeń,
trójstronne konferencje, call parking, podnoszenie słuchawki, SCA, BLA,
pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 500 kontaktów), połączenia
oczekujące, rejestr połączeń (do 200 rekordów), autovvybieranie, autoodbieranie,
click-to-dial, elastyczny plan wybierania, hot desking, spersonalizowane dzwonki i
sygnały wybierania, redundancja senrverów i tryb awaryjny
obsługiwane kodeki G.723.1, G.729A/B, G.711|.r/a, G.726-32, G.722
(szerokopasmowy), iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP
INFO)
audio HD - słuchawka HD z obsługą szerokopasmowego audio
gniazdo słuchawkowe RJ-9
QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1p) oraz warstwa 3 (T05, DiffServ, MPLS);
bezpieczeństvvo: hasła użytkownika i administratora, uwierzytelnianie szyfrowane
przez MD5 i MD5-sess, szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego, SRTP, TLS,
kontrola dostępu do mediów 802.1×
wielojęzyczne menu (min. angielski, niemiecki) `
możliwość aktualizacji firmware przez TFFP/H'l`l'P/HTl'PS, masowy provisioning
z użyciem pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES lub TR-069.
wyjście: +5VDC 800mA, zintegrowany Power-over-Ethernet
możliwość montażu naściennego
w zestawie: słuchawka z kablem, podstawka, kabel sieciowy
urządzenie zgodne z: FCC Part 15 (CFR 47) Class B EN55022 Class B, EN55024,
EN61000-3-2, EN6l000-3-3, EN 60950-1 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS
CISPR 24, RoHS UL 60950

nie mniej niż
2 lata

Gniazdo natynkowe:
mocowanie do ściany za pomocą śrub/y (w zestawie)
kategoria 5e zgodna z EIA[TIA 568A/B
2×RJ45 w jednej obudowie
styki IDC/LSA
minimum Klasa E wg ISO/IEC 11801 i EN50l73
Certyflkat UL

nie mniej niż
2 lata

Bramka VoIP ATA 1xFXS + 1xFXO, posiadająca minimalne parametry/funkcje:
1 port telefoniczny FXS (RJ11), 1 port FXO linii PSTN (RJ11) z linią awaryjną
w przypadku przerwy w dostawie prądu
porty: lx 10/100 Mbps RJ-45 (WAN), 1x 10/100 Mbps RJ-45 (LAN);
obsługiwane protokoły: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, H`l`l'P/H`l`l'PS, ARP/RARP, ICMP,
DNS, DHCP, NTP, TFl'P, TELNET, PPPoE, STUN
kodowanie głosu: G.711(a/p -law) Annex I (PLC) and Annex ll (VAD/CNG format),
G.723.1A, G.729A/B/E, G.726-40/32/24/16, iLBC
obsługę faksów: T38, V.17, V.19, V.27ter, V.29 dla przekazywania faksów
SIP przez TCP/TLS
przycisk resetowania urządzenia
QoS: warstwa 2 (802.1Q VLAN, 802.1p), warstwa 3 QoS (T05, DiffServ) QoS
ustawienia jakości dźwięku: VAD, CNG, PLC, dynamiczny bufor Jitter, redukcja
echa
funkcje obsługi połączeń: Caller ID, połączenia oczekujące, przekierowanie,
przekazanie, DND, konferencja 3-stronna, wstrzymanie połączenia

nie mniej niż
2 lata

ZAr‹ur› or›rtor;r1ArvrowAruA, unzAr›zEŃ slecxowvcrł oruz r~rAnzEr›z1 s'rANow1AcYcH WYPOSAŻENIE r›RAcow|'u oYoArm'czNYcr-r"
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Sr='EcYFrr<AcJA Is"roTr\rYcH wARuNr<ów zAMów1EN1A. KP.042.7.4.2015

Strona 2 z 14



2 linie VOIP
wbudowany router z funkcją NAT
povisioning: HTl`P/HTl'PS/Telnet/TF|'P
zarządzanie webowe
funkcja Hop-on/Hop-off calling
DTMF: RFC2833, SIP INFO
zasilanie: zasilacz
spełnia normy EMC: FCC/CE, EN55022/EN55024 I FCC part15 Class B
bezpieczeństvvo: UL

Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera zawierający
miniimum 8 elementów i spełniający minimalne funkcje/parametry:

ø wkrętak PH2*6*100 mm - 1 szt.
- wkrętak PH1*4.5*80 mm - 1 szt.

wkrętak 1.0*5.5*125 mm - 1 szt.
wkrętak 0.8*4*100 mm - 1 szt.
szczypce boczne 160 mm - 1 szt.
szczypce wydłużone 160 mm - 1 szt.
szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm - 1 szt.
próbnik instalacji elektrycznej 190 mm - 1 szt.

Parametry:
- narzędzia posiadają atest do pracy pod napięciem do 1000 V
- groty wkrętaków wykonane ze stali chromowo - molibdenowej
- szczęki szczypiec odkuwane ze stali chromowo - wanadowej
- ergonomiczne uchwyty, dwumateriałowe

Wszystkie narzędzia muszą być zapakowane w jednej walizce uniemożliwiającej
przemieszczanie się narzędzi podczas przenoszenia. ,

nie mniej niż
2 lata

Mierrnik uniwersalny - multimetr posiadający minimalne parametry/funkcje:
- podświetlany wyświetlacz LCD (minimum 60×54mm), wskazanie min do wartości

1999
pomiar napięć DC 200mV20V/200V/1000V
pomiar napięć AC 2V/200V/1000V
pomiar prądów DC 2mA/20mA/20A
pomiar prądów AC 2mA/20mA/20A
pomiar rezystancji 2009/2KQ/200KQ/ZMQ/ZOMQ

pomiar indukcyjnosci 2mH/20mH/200mH/20H
test diody
pomiar tranzystorów
funkcja DATA HOLD
automatyczne wyłączanie urządzenia
akustyczny tester ciągłości obwodu
wskaźnik niskiego poziomu baterii
zasilanie: bateria 9V (6F22)
przewody_pomiarowe

pomiar pojemności 20nF/2oonF/2pr=/100rIF 10 "ie "iż
8

Urządzenie - router WIFI z obsługą szyfrowania, posiadający minimalne
parametry/funkcje:

- układ anten w technologii MIMO
o prędkość: 300 + 300 Mbps ›
ø obsługiwane sieci Wireless LAN:

- IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

- IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz
z porty WAN: lx 10/100Base`D( (RJ45)
o porty LAN: 4x 10/100BaseTX (PJ45)
o obsługiwane protokoły routingu:

- ruting statyczny
- ruting dynamiczny

z funkcje: DDNS, DHCP, DMZ, NATLprzekierowanie portów,_QoS, VPN Pass-Through

- IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz 1 nie mniej niż
- IEEE 802.119 - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz 2 lata

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ NARZĘDZI STANOWIACYCH WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH"
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obsługiwane protokoły i standardy QoS
obsługa WLAN
szyfrowanie: WPA - Wi-Fi Protected Access, WPA2
IPv6 ready
Dual-Band N (Pasma 2,4 GHz i 5 Ghz jednocześnie)
w zestawie minimum: kabel sieciowy Ethernet, zasilacz
certyfikaty: FCC, IC, CE, Wi-Fi A/_Ę/G/N

Przełącznik zarządzalny L2 JetStream, posiadający minimalne parametry/funkcje:
- 8 portów w metalowej obudowie 13" z możliwością montażu w standardowych

szafach 19"
Współpracuje z systemami:

~ Microsoft® Windows® 8, 7,Vista"“, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub
Linux.

Standardy i protokoły:
- IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE

802.3×,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1×,IEEE
802.1p

Porty:
- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
~ automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-

MDI/MDIX)
' 2 porty SFP 1000Mb/s
ø 1 port konsoli

Okablowanie sieciowe:
ø 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m),
' 100BASE-T>(/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub 6 (do 100m),
0 IOOOBASE-X: MMF SMF

Wydajność:
ø Przepustowość: 20Gb/s
o Tablica adresów MAC 8192 f
0 Bufor pakietów: 4Mb
~ Szybkość przekierowań pakietów: 14.9Mpps
ø Ramka Jumbo - 10240 Bajtów

Funkcje Quality of Service: 1 nie mniej niż
' priorytetowania ruchu C05/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 5 lat
ø 4 kolejki priorytetowania
' ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR
' limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych
- Voice VLAN

Cechy przełącznika warstwy 2:
~ IGMP Snooping V1N2/V3
~ obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad)

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
Port isolation
filtrowanie/ochrona BPDU
TC/Root Protect
wykrywanie pętli zwrotnych
kontrola przepływu danych (802.3x)

Sieci \ILAN:
wsparcie standardu 1EEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyflkatorów VLAN
802.1Q/MAC/Protocol VLAN _
GARP/GVRP
VLAN zarządzający

Listy kontroli dostępu:
- flltrowanie pakietów L2~L4 oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC , IP, porty

TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i identyflkatory VLAN; Time Range Based
Bezpieczeństwo transmisji:

- wiązanie IP-MAC-Port-VID
o uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1× (w zależności od portu, adresu

MAC), Radius, Guest VLAN, ochrona przed atakami DoS, dynamiczna ochrona
przed atakami ARP (DAI), SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, zabezpieczenia portów,
Broadcast/ Multicast/ Unknown - unicast Storm Control

Í ` I
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0 interfejs przeglądarki intemetowej GUI, interfejs linii poleceń Cl_I, SNMP
v1/v2c/v3, RMON (grupy 1, 2, 3, 9)
klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP 0ption82
monitorowanie CPU
Port Mirroring
synchronizacja czasu: SNTP
zintegrowany protokół NDP/NTDP
aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFl'P oraz przeglądarkę internetową
diagnostyka: test VCT

0 logi systemu, publiczne biblioteki MIB
Zasilanie:

. 100~240VAC, 50/60Hz
Certyfikaty:

0 CE, FCC, RoHS
W zestawie minimum:

0 kabel zasilajągy, elementy montażowe.

Swiltch - Przełącznik, 24 porty posiadający minimalne parametry/funkcje:
0 obudowa o standardowych wymiarach możliwością montażu W 19" szafie

Współpracuje z systemami:
0 Microsoft® Windows® 8, 7,Vista““', XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub

Linux.
Standardy i protokoły:

0 IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3×
Porty:

0 24 porty RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń,
automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX) .

0 2 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja połączeń,
automatyczne krosowanie MDI/MDIX)

Okablowanie sieciowe:
0 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maks. 100m)
0 IOOBASE-TX/1000BASE-T: kabel UTP kategorii 5, 5e lub wyższej (maks. 100m)

Wydajność przełączania:
0 8.8Gb/s

Tablica adresów MAC:
0 8192

Szybkość przekierowań pakietów:
0 6.55Mp/s

Architektura przełączania:
0 Store-and-Fon/vard

Certyfikaty:
0 FCC, CE, RoHS

W zestawie minimum:
0 Kabel zasilajggy, elementy montażowe

r

nie mniej niż
3 lata

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI posiadająca minimalne parametry/funkcje:
0 złącze PCI - 32 bitowe
0 dookólna, dołączalna antena

2 anteny (2x2 dBi)
standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.119, IEEE 802.11b A
częstotliwość pracy W zakresie 2,400-2,4835 GHz
prędkość transmisji: 11n: do 300Mb/s (dynamicznie), 11g: do 54Mb/s
(dynamicznie), 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

0 EIRP <20dBm
T0 tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc / infrastruktury
T0 bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP,

WPA/WPA2/WPA-PSl</WPA2-PSK, flltrowanie adresów MAC urządzeń
bezprzewodowych

‹- moauiacjaz DBPSK, DQPSK, cck, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
‹0 współpracuje z systemami: Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits),

Windows XP(32/64bits), Windows 2000
'- posiada certyfikaty: CE, FCC, RoHS

nie mniej niż
2 lata
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Router bezprzewodowy ze zintegrowanym modemem ADSL2+ posiadający
minimralne parametry/funkcje:

Protokoły i standardy sieciowe:
. IEEE 802.11b
. IEEE 802.119
0 IEEE 802.11n
0 IEEE 802.3
0 IEEE 802.3u

Zabezpieczenia:
. WPA2
0 klucz zabezpieczeń: minimum 128-bitowy

Zarządzanie i konflguracja :
0 przeglądarka WWW

Interfejs WAN:
0 1x 10/100BaseTX (RJ45)
0 lx ADSL Aneks B (RJ11)

Interflejs LAN: . _ _ ._
- 3× 10/1ooBase1'›‹(i1r45) 1 "'° "'Z

Przepustowość:
0 IEEE 802.11b - 11Mbps 2.4GHz
0 IEEE 802.11g - 54Mbps 2.4GHz
0 IEEE 802.11n - 300Mbps 2.4GHz

Standardy ADSL:
0 T1 .413i2, G .992 .1 (G .DMT), G .992 .2 (G .Lite), G .992 .3 (ADSL2), G.992.5

(ADSL2+) dla Annex A, B, M, L, U-R2 dla Annex B
Antena

0 2x wewnętrzna
Transmisja/odbiór

0 2 X 2
W zestawie:

0 przewód RJ-11
0 przewód R1-45
0 zasilacz sieciowy

Certyfikaty:
0 FCC, UL/cUL, CE, K .21, Telepermit
0 Wi-Fi (IEEE 802 .11b/g/n), WPA2"", WMM®,
0 Wi-Fi Protected Setup, Windows 7

I

Urządzenie - punkt dostępowy do lokalnej sieci bezprzewodowej, posiadający
minimalne parametry/funkcje:

Technologia: Wireless-N
Protokoły i standardy sieciowe:

0 IEEE 802.3u,
0 IEEE 802.11g,
0 IEEE 802.11b,
0 IEEE 802.11a,
0 IEEE 802.11n

Pasmo:
0 2,4/5 GHz

Anten'y:
0 minimum 2x zewnętrzne R-SMA, rozkładalne

Ethernet:
0 1x10/100 Mbps

Tryby::
0 punkt dostępowy, klient punktu dostępowego, most bezprzewodowy, urządzenie

rozszerzające zasięg sieci bezprzewodowej
Posiacla Certyfikaty:

0 FCC, UL/cUL, ICES-003, RSS210, CE,

nie mniej niż
2 lata
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Zaciskarka do terminali typu Krone (LSA), posiadająca minimalne parametry/funkcje:
uniwersalne narzędzie do przyłączania żył W kontaktach LSA-PLUS
umożliwia montaż wszystkich rodzajów żył miedzianych jednodrutowych lub
przewodów skręcanych o średnicy od 0,35mm do 0,9mm i średnicy izolacji od
0,7mm do 2,6mm 2 jednoczesnym obcięciem zbędnego końca przewodu
możliwość blokady nożyc
przyłączanie dwóch przewodów do jednej szczeliny z regulacją siły pracy
przyrządu W granicach od SON do 120N
przyrząd wyposażony W haczyk służący do wyjmowania żył z kontaktów, kołków
ze styku środkowego łączówek lub demontażu łączówek LSAPLUS NT
z gniezdników
możliwość zdejmowania łączówek LSA-PLUS z gniezdników
ostrza nożyc wykonane są z pokrytej niklem hartowanej stali
możliwość przeprowadzenia:
- 200 000 połączeń z obcięciem przewodu żyły 0 średnicy 0,4mm
- 50 000 połączeń z obcięciem przewodu żißy o średnicy 0,8mm

nie mniej niż
1 rok

Zaciskarka złączy modularnych, posiadająca minimalne parametry/funkcje:
zaciskarka czołowa z wbudowanym obcinaczem i ściągaczem izolacji z przewodów
UTP/STP
obsługiwane vvtyki: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ114P4C & 4P2C & DEC/OFF
SEI' PLUG-6P6C
metalowy korpus
mechanizm blokadLpowrotu ramion

nie mniej niż
1 rok

\

Przewód U/UTP, kat.5E wraz z wtykami RJ-45 i osłoną złącza modularnego -
zesitaw

1)

2)

3)

Przewód:
długość: 305 m
wewnętrzny, LSOH/LSZH, 4x2x24 AWG
drut miedziany 24AWG 0,495 ± 0,005mm, w powłoce HDPE 0,88mm
powłoka o minimalnych parametrach: LSOH 0,51mm; Srednica: 4,9 ± 0,2mm
minimum klasa D
spełniający standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2
znacznik długości kabla co 1m
opakowanie: karton

wtyk RJ-45 (100 sztuk):
złącze modularne przeznaczone do zakańczania przewodów W instalacjach
telefonicznych lub komputerowych
obudowa złącza wykonana z polikarbonu,
kontakty (styki) vvykonane ze złoconego fosforobrązu (Warstvva złota 6 pm)

osłona wtyku modularnego (100 sztuk):
Osłona dla wtyku modularnego RJ45 (8P8C) ochraniająca zapadkę zatrzaskową
wykonana z miękkiego tworzywa z zawartością gumy

r

Urządzenie - Faks posiadające następujące minimalne parametry/funkcje:
technologia termiczna
ekran LCD - minimum 16 znaków x 1 linia
nośnik - papier A4
podajnik papieru na 30 arkuszy 1 nie mniej niż
podajnik dokumentów ADF na 10 arkuszy 2 lata
512 KB zainstalowanej pamięci (RAM)
szybkość modemu: 9600/7200/4800/2400 bps
prędkość transmisji (str.) - średnio 15 sekund
kompatybilność: G3
system kodowania: MH

ZAKur› or›rr;ocrzAMowANIA, unzAozEŃ sIEcIowYcH oruz NAnzEr›zI srANowIAcYcrr wYr'osAżEN1E r=rzAcowNI oYoArcrYczNYcr-r”
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Sr=EcYFIKAcJA IsToTNYcH WARUNKÓW zAMów1ENrA. Kr›.042.7.4.2015

Strona 7 z 14



automatyczne ponowne wybieranie numeru 3 razy, W odstępach co 5 minut
64 poziomy skali szarości
rozsyłanie (broadcasting) - 104 lokacje
zapisywanie W pamięci do 20 stron
odbieranie faksów bez papieru do 25 stron
wybieranie jednoprzyciskowe - 4 numery
szybkie Wybieranie - 100 lokacji
tryb korekcji błędów ECM
vvybieranie grupowe - 4 grupy
przekierowanie faksu
dostęp zdalny do urządzenia
blokada transmisji
typ głośnika - monitorowanie pełny duplel<s
regulacja kontrastu automatyczna/rozjaśnlenie/przyciemnianie
wybór trybu wybierania numeru: tonowe/impuls
możliwość przełączania linii między słuchawką a głośnikiem
klawisze wybierania numeru jednym przyciskiem
muzyka podczas oczekiwania
ustawianie głośności głośnika
ustawianie głośności dzwonka
ustawianie typu linii telefonicznej
kopiowanie wielokrotne do 99 arkuszy
zmniejszanie/powiększanie kopii 50% - 150% co 1%

0 słuchawka W komplecie
Dodatkowe funkcje faksu:

0 rozsyłanie, elektroniczna strona tytułowa, rolling, wybieranie grupowe, rezen/vacja
kolejnego faksu, rezen/vacja połączenia, transmisja opóźniona, zdalna aktywacja,
przesyłanie na numer, zdalne pobieranie _

Bezpieczeństwo: EN60950:2000
EMC: EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B, EN55024:1998 + A1:2001, EN61000-
3-2:2000, EN61000-3-3:1995 + A1:2001

3.2. W przypadkach gdzie W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający posługuje się nazwą produktu dopuszcza się
zaoferowanie sprzętu równoważnego, który ma być kompatybilny i musi posiadać takie same funkcje ze sprzętem
wskazanym 2 nazwy. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego wykonawca zainstaluje ten sprzęt i po
przeprowadzeniu testów zostanie on odebrany.

3.3. Sprzęt i oprogramowanie będzie wykorzystane do rozbudowy istniejącego systemu teleinformatycznego.
3.4. Ozinaczenie przedmiotu zamówienia wg:

Kord CPV: 32581100-0 - Kabel do transmisji danych
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
38552000-9 - Mierniki elektroniczne
32425000-8 - Sieciowy system operacyjny
44512940-3 - Zestawy narzędziowe
30121410-0 - Telefaksy

4. Zamavrflipjggy nie dopuszcza skłądania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin_i mięjgg wykonania przedmioty ząjnówiępja oraz okres rękojmi i gwarancji

6.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć W terminie 21 dni licząc od daty podpisania umowy.
6.2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia - Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15.
6.3. Okres gwarancji określono W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.1 natomiast minimalny wymagany okres

ręlirojmi dla całego przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy.
7. Qp_i_s¿@'spbp pgziałg w postępowaniu oraz opis şpgşpbp pokonywania oceny spełnjaniíh warunków:

7.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, których oferta
będzie:

„ZAKUP or›RoeRArvroWANIA, URZĄDZEŃ sIEcIowYcH oRAz NARZEDZI srANowIAcYcrł wYPosAżENIE r›RAcowNI DYDAK'rYczNYcH"
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7..1.1. zgodna W kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków Zamówienia ze
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

7.1.2. złożona W wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O' udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;
7..2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;
Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ).

7.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych głównych
dostaw, W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, wraz Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały Wykonane, oraz załączenia dowodów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał:
minimum dwie dostawy a W ramach każdej z nich wykonał dostawy sprzętu komputerowego o wartości
minimum 6 000,00 PLN każda.

Do każdej_pozygji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały
Ękonane w sposób naleí'

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku vvykonawca złoży oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ).

7..2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ).

Uwaga!
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansovvych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go Z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dyspoinował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, W szczególności przedstawiając W tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych Zasobów na okres korzystania Z nich przy
wykorryvvaniu Zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie Z art.
26 urst. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Dokument, Z l‹tÓrego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać W sposób jednoznaczny
Wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego
dokumentu musi jasno wynikać;

a)r zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)l sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d)| zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokuiment należy złożyć w oryginale
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność Z
oryginałem potwierdza Wykonawca lub ten podmiot
7.3. 0' udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

7..3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy W
okolicznościach, 0 których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Wymaga następujących
dokumentów:
7.3.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).

7.3.2. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie Warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych W art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział W realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia W odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 7.3.1.1.

7.3.3. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa W art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy
kapitałowej zgodnie Z załącznikiem nr 6 do SIWZ
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IN FORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO
WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego - czyn zagrożony karą
pozbawienie wolności do 5 lat)

7.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, W tym:
7.4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zgodnie Z art. 23 ust.2

ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania W postępowaniu i zawarcia umowy. W związku
Z powyższym niezbędne jest przedłożenia W ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo W celu
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania W imieniu Wykonawców W sposób umożliwiający ich
identyfikację.

7.4.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, Warunki, o których mowa W art. 22
ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

7.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy
art. 24 ust. 1 ustawy Wymagane jest Załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta
oddzielnie,

7.5. Zarnawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie:
spełnia / nie spełnia

8. Wymagania doßzągg Wadium.
Zamawiający nie vvymaga wniesienia wadium W przedmiotowym postępowaniu.

9. Zamówi_ęnia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Dodatkowe WymaganiŁod Wykonawców:
10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć Wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy)

jest zobowiązany do:
10.1.1. określenia W złożonej ofercie informacji jaki Zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez

podwykonawców.
10.1.2. W przypadku nie złożenia W ofercie (dokument własny Wykonawcy) informacji W zakresie określonym

W pkt. 10.1.1., zamawiający uzna, że przy realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie
korzystał Z podwykonawców.

10.1.3. przy realizacji zamówienia Z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu
cywilnego.

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu Zamówienia przez podvvykonawcę.
10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi W ofercie

podwykonawcami, a W przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę izobowiązania jego
członków.

11. Informagje dqtycząge Warunków składania ojg_r1
11.1. Niniejsza specyfikacja oraz Wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie W celu sporządzenia

oferty.
11.2. Vllykonawca przedstawia ofertę zgodnie Z wymaganiami określonymi W niniejszej specyflkacji.
11.3. \Il/ykonawca ponosi wszystkie koszty Związane Z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy W celu pgwiępdzenia
spełnienia warunków Ugziału W postępowanip; ›
12.1 Oferta musi zawierać:

x Dokurmenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych: ł

Podpisane oświadczenie Wykonawcy Z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu Warunków udziału W postępowaniu -
1. załączinik nr 2 do SIWZ - oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub

osobę upoważnioną.

„ZAKUP oPRo‹;RArvroWANIA, URZĄDZEŃ sIEcIowYcrr oRAz NARZEDZI sTANoWIAcYcr-r wYPosAżENIE PRAcowNI oYDAKTYcZNYcH"
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2 Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do vwkluczenia Z postępowania, o l<tórych mowa W art.
' 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykaz wykonanych głównych dostaw, W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
3 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, wraz Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
' wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej O której mowa W art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub
4' oświadczenie, że Wykonawca nie nalezy do żadnej grupy kapitałowej

x Oświadczenie woli:

1. „Oferta œnowa" przygotowana Zgodnie Ze Wzorem podanym W Załączniku nr 1 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone W SIWZ, Wykonawca
2' złoży' „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia" Zgodnie Z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

12.2. Kolejność złożonych dokumentów W ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej W pkt. 12.1.
Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowana, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej.
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która
nie Została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstvva W rozumieniu przepisów o Zvvalczaniu nieuczciwej
konkurencji, należy W górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiOrstwa", i muszą być dołączone do oferty W oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące
tajemnicę prZedsiębiorstwa". Ponadto do oferty należy załączyć informację w_formie opisowej, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. '“

12.5. Wszystkie dokumenty składane Z ofertą, oprócz pełnomocnictvv, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W
postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez
podmiot trzeci muszą być przedstawione W formie oryginału lub kopii poświadczonej „Za Zgodność
Z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do
reprezentacji vvykonawcy wymienioną W dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej)
lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone W formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu i oświadczenie O
braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być
złożone W formie oryginału.

12.6. Jeżeli pełnomocnik W imieniu Wykonawcy podpisuje tal<że oświadczenie Wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę
warunków udziału wykonawcy W postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do
złożenia takiego oświadczenia.

12.7. Zamawiający vvymaga by dokumenty składane W ramach oferty były sporządzone W języku polskim. Jeżeli
oryginalny dokument został sporządzony W innym języku vvymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę.

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego W SIWZ lub Złożenie dokumentu W niewłaściwej formie lub
niezgodnego Z W/W opisem spowoduje odrzucenie oferty.

12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, W zakresie
składanych dokumentów Zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Z dnia 29
grudnia 2009 roku W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form
W jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone W
języku obcym winny być składane Wraz Z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy
dokument) przez Wykonawcę.

13. Inforrnacja O sposobie porozumiewania się Zamawiającego Z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
13.1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia, Z zastrzeżeniem wyjątków określonych W ustawie, prowadzi się Z

zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument
lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu
prowadzącego postępowanie Zostały podane W pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty uzupełniane W trybie
art. 26 ust. 3 ustavvy składa się W formie pisemnej, a W przypadku składania kopii dokumentów muszą one
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być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Tym samym
składanie oferty i dokumentów uzupełnianych za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne
jeżeli w wyznaczonym terminie do ich złożenia nie wpłyną w formie pisemnej.

13.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

13.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
14. Wskaząmie osób uprawnionych ‹1g_p_ç¿çzumie_wania sjg z Wykonawcami

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W sprawach formalno - prawnych prowadzonego postępowania - Janusz Gajda, tel. 41 378 30 51
wew. 208. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 7:30 do 15:30
pod wyrnieniony powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu
telefonicznym.

15. Tgrmin związania z oferta

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
16. Qgigşggsobu przygotowania gfgg

16.1. 'Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
'wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być
inaniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego,
określonych w SIWZ.

16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności
jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

,,Postęp'‹›wanie Numer |‹P.o42.7.4.2o15 „Nie otwierać przed: 11.o2.2o15, godz. 13°°". '
16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego

lbraku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Mięişcei i termin składania o_@j1
17.1. O'fertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w terminie do dnia

11.02.2015 do godziny 1255.
17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18. Miejşg~ i termin otwarcia ofe_r1
18.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 11.02.2015 o godzinie 13°° sala konferencyjna

(|parter)
18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy

oltwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń

lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad
olkreślonych w art. 26 ust 3.

18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o
l<l:órej mowa w pkt.1 SIWZ. _

18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elel<tronicznej.
19. _Sposób obliczenia ceny_oferty

19.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

19.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ NARZĘDZI STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH"
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I WIEDZA _ SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY"
SPEcYi=1i<Ac1A IswoTNYcH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ki=›.042.7.4.2015

Strona 12 z 14



19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
20. Qpis kryteriów, którymi Zamawiajggy będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawców.

20.2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
kryterium:

Znaczenie Maksymalna
l.p. Kryterium procentowe ilość punktów

kryterium jakie może
otrzymać
oferta
za dane
kryterium

Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb X 90

1- ` gdzie: 90 °/O 90 pkt- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 90 wskaźnik stały

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia
Liczba punktów = o.r.o.b./ n.o.r.z.o. x 10
gdzie:
- o.r.o.b - okres rękojmi w ofercie badanej

2. ° z'- n.o.r.z.o. - najdłuższy okres rękojmi z ofert ważnych; 10% 10 pkt `

Okres udzielonej rękojmi nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Za
udzielenie rękojmi na 48 miesięcy, wykonawca otrzyma najwyższą ilość -
10 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w tych kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym

w niniejszej specyflkacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,
podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub Wykonawca zostanie powiadomiony w inny
sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców środka ochrony
prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.

20.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

21. Inforrnacia o formaInościach,_jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego..
21.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą
formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).

21.2 Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi:

21.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji 0 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.

22. Istotne warunki umowy

22.1. Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
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23.

24.

22.2. Zamawiający dopuszcza zamianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach nie gorszych od
zaoferowanego w przypadku zaprzestania produkcji.

Środki loghrony prawnej

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy.
Na orzec:zenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodne] z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do l<tórej był zobowiązany na
podstawie uāawy, na które nie przysługuje odwołanie.
Załącznrijti stanowiące inteqralna część Specyfikacj1_[SIWZ)
0 Załącznik nr 1 - druk oferty cenowej
0 Załącznik nr 2 - druk oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

/řßfarz

K ,

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

- druk oświadczenia wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- druk Szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
- wzór umowy
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

_ ll.l URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ NARZĘDZI STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH„ZA Ro‹.RAMowANIA,
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