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I.  Informacje o zamawiającym. 
 
Zamawiającym jest: Agencja Oceny Technologii Medycznych  

Aleja Lotników 22, 02-688 Warszawa 

Godz. pracy Zamawiającego (Agencja Oceny Technologii Medycznych ): 800 – 1600 

Nr telefonu – (022) 566-72-00, nr faksu – (022) 566-72-02 

E – mail : sekretariat@aotm.gov.pl, adres internetowy: www.aotm.gov.pl 

Informacje, zapytania moŜna kierować do Zamawiającego na nr faksu w ślad za tym listem 

poleconym. 

KaŜda informacja, zapytanie, kierowane do Zamawiającego musi być niezwłocznie 

potwierdzone w formie pisemnej. 

 
II.  Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 
szacunkowa w złotych nie przekracza kwoty 206.000 euro. 
 
III.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania ich oceny. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
i osób zdolnych wykonania zamówienia; 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Zamawiający dokona oceny spełnia w/w warunków na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”. 

 
IV.  Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców  zgodnie z 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz oświadczeń i dokumentów 
wymaganych w SIWZ.  
 
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2) Wypełniony formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2.  
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 

i art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych–załącznik nr 3.  
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4) Wypełniony załącznik dotyczących parametrów technicznych – załącznik nr 5. 
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument moŜe 
złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy – jeŜeli ofertę podpisuje osoba(y) 
nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo naleŜy załączyć równieŜ w przypadku, gdy wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (wspólne 
ubieganie się Wykonawców o udzielnie zamówienia). 

7) Oświadczenie następującej treści : „Oświadczamy ,Ŝe urządzenie jest kompletne , 
fabrycznie nowe i będzie gotowe do pracy po zainstalowaniu bez dodatkowych 
zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi”. 

 
UWAGA !!! Dla  celów informacyjnych proszę o dołączenie do oferty katalogów 
firmowych, folderów reklamowych itp.  

 
V. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : serwera wraz z oprogramowaniem, oraz 
napędu taśmowego z wyposaŜeniem. Szczegółowe zestawienie parametrów 
znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt nowy i na gwarancji. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na oferowany sprzęt min. 12 miesięcy 

gwarancji oraz świadczyć w tym okresie usługę bezpłatnego serwisu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia 

instrukcje obsługi, DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne oraz 
paszporty techniczne oferowanego sprzętu. 
 

VI.  Termin realizacji zamówienia. 
 
7 dni od daty zawarcia umowy. 
 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, 
zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 
ofert, Zamawiający moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 
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3. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania ofert 
zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym 
przekazał SIWZ. 

 
VIII.  Wskazanie osób Zamawiającego uprawionych do porozumiewania  się 

z Wykonawcami i formy porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnienie są: 
 
1. Barbara Węgrzyn – sprawy formalne – tel. (022) 566-72-01   
2. Paweł śadziłko  – sprawy merytoryczne – tel. (022) 566-72-24 

 
Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się: pisemnie oraz 
faksem. KaŜdy faks, który wpłyną do Zamawiającego uwaŜa się za dokument złoŜony 
w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 
terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.   

 
KaŜda Strona na Ŝądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu, 
z tym, Ŝe korespondencja przekazywana w formie innej niŜ pisemna musi być  
niezwłocznie przekazana Zamawiającemu w tej formie. 

 
IX.  Wadium. 
 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium. 

X. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego 
terminu składania ofert. Zamawiający moŜe jeden raz wystąpić do Wykonawców 
o przedłuŜenie terminu związania oferta o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 
60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na 
składanie ofert. 

 
XI.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedna ofertę. 
3. Ofertę naleŜy złoŜyć zgodnie z drukiem „Formularz ofertowy” stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Ofertę naleŜy wypełnić czytelnie w języku polskim oraz winna być podpisana 

przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
6. Wszystkie dokumenty w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na 

język polski przez tłumacza przysięgłego. 
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7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponoszą 
Wykonawcy. 

8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami na ponumerowanych 
stronach naleŜy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi 
Wykonawcy oraz napisem: 

 
  „Dostawę serwera, oprogramowania oraz napędu taśmowego z wyposaŜeniem dla 

Agencji Oceny Technologii Medycznych”.  
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

wyraŜonej w złotych równowartości 206.000 euro. 
 

Nie otwierać do dnia 26.11.2008 r.  do godziny 15.30”  
 

9. Jeśli oferta zawiera informacje utajnione dla innych uczestników postępowania 
naleŜy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć (np. złoŜyć ofertę w częściach jawnej 
i tajnej). 

10. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane 
i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Oferta musi zawierać wszystkie określone w SIWZ dokumenty poświadczone 
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie, opatrzone imienną 
pieczątką i podpisem osoby upowaŜnionej, datą i napisem „za zgodność 
z oryginałem”. 

12. Wszelkie koszty związane ze złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleŜnie od 
wyniku postępowania. 

 
XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

Oferty naleŜy składać do dnia 26.11.2008 r. do godziny 15.30 w siedzibie 
Zamawiającego – Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2008 r. o godzinie 
15.45  siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej.  

 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 
obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Oznacza to, Ŝe cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia wynikające wprost, jak równieŜ nie ujęte a niezbędne do wykonania 
zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie OC, wszelkie prace przygotowawcze, koszty 
dojazdów, itp. 
 
Wykonawca określa cenę całkowitą realizacji zamówienia poprzez wskazanie  
w ofercie ceny netto (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), wskazanie stawki 
podatku VAT, a następnie przemnoŜeniu ceny netto oraz stawki VAT w celu 
wyliczenia i przedstawienia ceny brutto oferty (zaokrąglonej do dwóch miejsc po 
przecinku). 
 
Całkowita cena realizacji zamówienia powinna być wyraŜona cyfrowo i słownie oraz 
podana w złotych polskich, z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 
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W przypadku rozbieŜności pomiędzy  cena wpisaną   liczbą i słownie, Zamawiający 
przyjmie do oceny za prawidłową  cenę  wpisaną liczbą. 
  

XIV.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 
 

  Cena -  100% - 100 pkt. 

W przypadku kryterium „cena”  oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

P(Ci) = (Cmin/Ci ) x 100 pkt.  

Gdzie: 

P(Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”, 

Cmin – najniŜsza cena brutto spośród wszystkich badanych ofert, 

Ci – cena brutto oferty badanej. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma największa ilość 
punktów za kryterium cena.  

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

Nie dotyczy. 
 
XVI.  Informacja o podwykonawcach. 
 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcy. 

XVII.  Poprawianie omyłek rachunkowych oraz omyłek pisarskich. 
 

1. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w tekście oferty 
oczywiste omyłki pisarskie (np. widoczna mylna pisownia wyrazu, błąd 
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieŜność 
pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie), omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (np.: 
błędne zsumowanie  wartości netto i podatku VAT, błędny wynik działania 
matematycznego) oraz  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty (np.:  błędna ilość jednostek miar lub nazwy jednostki miary, przy 
zdublowanych pozycjach zamawiający wykreśli   jedną z pozycji powtarzających 
się i pozostawi tylko jedną z nich). 

2. Zamawiający o dokonanych poprawkach niezwłocznie powiadomi wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku  dokonanych poprawek  na podstawie art. 87 ust 2 pkt3 ustawy 
wykonawca jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni 
od dnia otrzymania informacji, pod groźbą odrzucenia oferty. 
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XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Wykonawcom oraz osobom i pomiotom określonym w ustawie, których interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

 
XIX.  Obowiązki Zamawiającego. 
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny. 

3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) 
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę ofert, a takŜe siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom 
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 
XX.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy. 
 
Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do treści umowy  określa Załącznik 4   do 
SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu 
podpisania umowy. 
 
XXI.  Inne postanowienia. 
 

Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
 
Podpisy Komisji Przetargowej: 
 
1. .................................................  
 
2. .................................................  
 
3. .................................................   
 

Zatwierdził w dniu ............................................... 
 

…………………………………………………... 
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Załącznik nr 1 - formularz oferty 

 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
(nazwa, siedziba, nr telefonu i faksu Wykonawcy ) 

 
 

Niniejszym w imieniu wymienionego powyŜej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego związanego z: 

 
 

Dostawą serwera, oprogramowania oraz napędu taśmowego z wyposaŜeniem dla 
Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego 
SIWZ: 
 
Za cenę netto ....................................................................................................................zł 

Słownie netto.....................................................................................................................zł 

podatek VAT ..............% 

Wartość podatku VAT.......................................................................................................zł 

Słownie wartość podatku VAT..........................................................................................zł 

Cena brutto.........................................................................................................................zł 

Słownie brutto................................................................................................................ ...zł 

 
 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 
na okres …………………..................................................miesięcy (min.24 miesięcy). 

4. Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie …… dni od daty zawarcia 
umowy. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które 
zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Deklarujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,  inne ................................................................. . 

 
 

 

…......................................    …….….………………………….. 
     Miejscowość, data     podpis i pieczątka upowaŜnionej 

     osoby do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo cenowy.  

 

 

Lp. Nazwa sprzętu   
Jednostka 

miary  
 

 
Cena 

jednostkowa 
netto  

 
Cena 

jednostkowa 
brutto  

 
Wartość 

netto 

 

% VAT 

 
Wartość podatku 

VAT 

 

Wartość brutto 

1. Serwer  1 szt.        

2. System operacyjny   1 szt.        

3. Napęd taśmowy z 

wyposaŜeniem  

 

1 kpl. 

      

                  Razem      

 

 

…......................................        …….….………………………….. 
     Miejscowość, data         podpis i pieczątka upowaŜnionej 

    osoby do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 - oświadczenia ustawowe 
 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
(nazwa, siedziba, nr telefonu i faksu Wykonawcy ) 

 
Niniejszym w imieniu wymienionego powyŜej Wykonawcy przystępując do zamówienia 

publicznego na rzecz Zamawiającego –związanego z : 
 

Dostawą serwera, oprogramowania oraz napędu taśmowego z wyposaŜeniem dla 
Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
Oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z dostawą 
przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia; 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 - 4  Prawa zamówień publicznych. 

 
Ponadto 

Oświadczamy, Ŝe: 
 
1. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń. 
2. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania SIWZ. 
3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
5. Wszystkie proponowane przez nas artykuły posiadają wymagane prawem polskim 

dopuszczenia i certyfikaty. W przypadku udzielenia nam zamówienia publicznego 
zobowiązujemy się dostarczyć w/w dokumenty przed podpisaniem umowy. 

 
 
 
…......................................    …….….………………………….. 
     Miejscowość, data     podpis i pieczątka upowaŜnionej 

     osoby do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 

 
Projekt umowy  

 
 

Umowa nr ......../2008 
 
zwana dalej „Umową”,  zawarta w dniu…………………w Warszawie pomiędzy: 
 
Agencją Oceny Technologii Medycznych z siedzibą w Warszawie przy Alei Lotników 22 
(kod poczt. 02-668),  
NIP 525-234-71-83 
reprezentowaną przez: 
Wojciecha Matusewicza – Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych 
 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym,” lub „Stron ą”  
 
a: 
……………………………z siedzibą w……………………………………………………. 
……………………………………………………………………… wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców /ewidencji działalności gospodarczej* 
..………………………………………………….. …………………………………………. 
pod numerem …………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, lub „Stron ą” 
 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie wyboru oferty w 
trybie przetargu nieograniczonego ,przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawarta  została umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego 
zwanego dalej „Towarem” szczegółowo opisanego w załączniku nr 1, będącego integralną częścią Umowy. 
 
 

§ 2. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w terminie …. dni od 

dnia jej zawarcia. 
2. Potwierdzeniem wykonania Umowy jest złoŜenie przez Zamawiającego podpisu na prawidłowo  

sporządzonej przez Wykonawcę fakturze VAT. 
3. Miejscem dostawy  jest  siedziba Zamawiającego. 
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§ 3. 
 

1. Strony uzgadniają, Ŝe wartość Umowy wynosi: ...................................zł. brutto (słownie: 
....................................), w tym ......% podatku VAT, tj. ............................ zł. (słownie: 
...............................................................................).  

2. W cenie  zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Towaru do siedziby Zamawiającego a 
w szczególności: koszt transportu zagranicznego i krajowego, opakowania, czynności związanych 
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go 
Zamawiającemu, koszt załadunku, rozładunku i instalacji u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, 
podatek VAT. 

3. Strony postanawiają, Ŝe zapłata za dostarczony Towar zostanie dokonana na podstawie prawidłowo 
sporządzonej, doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT. 

4. Strony ustalają, Ŝe termin płatności wynagrodzenia będzie wynosił …. dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień,  w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze VAT. 

 
§ 4. 

 
1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy, poprzez złoŜenie 

podpisu o którym mowa w § 2 ust. 2. 
2. Szczegółowe zestawienie terminów gwarancyjnych wraz z przyporządkowanym tym terminom Towarom  

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe Towar jest dobrej jakości i wolny od wad.  
4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługę serwisu w okresie gwarancyjnym.  
5. W przypadku umieszczenia przez Wykonawcę plomb na obudowach serwerów ich zerwanie nie zmienia 

warunków gwarancji. 
6. W przypadku awarii Towaru, nośniki (w szczególności dyski twarde) pozostają w siedzibie Zamawiającego 

a wydawane będą dopiero po fizycznym zniszczeniu zawartych na nich danych (w siedzibie 
Zamawiającego) dokonanym przez Wykonawcę pod nadzorem upowaŜnionego pracownika Zamawiającego 
za pomocą profesjonalnych urządzeń spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów. 

7. Strony ustalają czas reakcji serwisu na 24 godziny po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii 
drogą telefoniczną, faksową bądź pocztą elektroniczną.  Przez czas reakcji rozumie się pojawienie się 
pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu usunięcia awarii Towaru. JeŜeli 
natychmiastowe usunięcie awarii będzie niemoŜliwe czas realizacji usługi serwisu przedłuŜa się do 3 dni 
roboczych liczonych od daty zgłoszenia.  

8. W przypadku braku moŜliwości realizacji usługi serwisu w terminie przewidzianym w ust. 7 Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. 

9. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji w przypadku wady Towaru, Zamawiający moŜe 
zaŜądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

10. JeŜeli reklamacja Zamawiającego okaŜe się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 
ponosi Wykonawca. 

 
§ 5. 

 
1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Towaru w terminie o którym mowa w § 2 ust 1, 

Zamawiający moŜe naliczyć kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy za kaŜdy dzień 
zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień Umowy z własnej winy, bądź 
odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,  w szczególności gdy Wykonawca 
nie wykonuje lub nienaleŜycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŜeli Wykonawca 
nie wykonuje, bądź nienaleŜycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu 
szkoda przekracza wysokość kar  umownych. 
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§ 6. 

 
1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyŜszej” uniemoŜliwiają chwilowo wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, termin wykonania zobowiązań umownych będzie 
przedłuŜony o czas trwania okoliczności „siły wyŜszej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień 
ust. 3. Przez „siłę wyŜszą” rozumie się nadzwyczajne, niezaleŜne od woli Stron wydarzenia, w 
szczególności takie jak strajki, zamieszki, klęski Ŝywiołowe, akty terroru. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w 
związku z okolicznościami „siły wyŜszej”, druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyŜszej” uniemoŜliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań umownych przez okres dłuŜszy niŜ 2 miesiące, Strony mogą rozwiązać Umowę w całości lub w 
części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w wyŜej wymieniony sposób, jej końcowe 
rozlicznie musi być uzgodnione przez Strony. 

 
 

§ 7. 
 
1. Dopuszczalne są tylko takie zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, które zostały przewidziane  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 8. 

 
1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

patentowych lub autorskich, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.).  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                     WYKONAWCA 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. formularz ofertowy, asortymentowo – cenowy 
2. szczegółowe zestawienie terminów gwarancyjnych 
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Załącznik nr 5 – parametry techniczne. 
 
1. Serwer – 1 szt.  
 
Nazwa : ……………………… 
 
Producent : ………………….. 

 
Elementy składowe Wymagany parametr 

graniczny 
Opis oferowanego 
asortymentu / 
spełnienie 
parametru 
granicznego 

Uwagi  

płyta główna dwuprocesorowa 
rekomendowana przez 
producenta procesora 

  

procesor czterordzeniowy  
 

 

liczba 
zainstalowanych 

procesorów 

 
2 szt. 

  

magistrala systemowa magistrala FSB min. 1333 
Mhz 

  

częstotliwość 
taktowania procesora 

min. 2,5 Ghz   

wewnętrzna pamięć 
cache 

min. 12 MB  (2 x 6 MB) 
pamięci podręcznej L2 

  

pamięć operacyjna min. 4 GB   
 

 

częstotliwość szyny 
pamięci 

min. 667 Mhz   

ilość banków pamięci min. 8 gniazd  
 

 

typ pamięci DIMM PC2-5300  
 

 

kontroler dysku 
twardego 

RAID Controller 256 MB 
/8xSAS/SATA II, RAID 
0/1/5/10/50/ 

  

wewnętrzny dysk 
twardy 

300GB SAS /15000 rpm, 
16 MB cache/ - 4 szt. 

  

wewnętrzne wnęki 
napędów 

min. 6 na 1 calowe dyski 
podłączone podczas pracy 
 

  

adapter graficzny zintegrowany  
 

 

interfejs sieciowy zintegrowana karta 
sieciowa w standardzie 
gigabitowym, dodatkowa 
w standardzie 10/100/1000 
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napęd DVD-RW 
 

  

mysz optyczna PS2  
 

 

klawiatura PS2  
 

 

zasilacz min. 750 W  
 

 

obsługiwane systemy 
operacyjne 

Microsoft Windows 2000 
Server; Microsoft 
Windows  2003/2008 
Server; Novell NetWare; 
SC OpenServer i 
OpenUNIX; LINUX (Red 
Hat, SuSE, United Linux); 
Oprogramowanie do 
wirtualizacji VMware 
 
 

  

komplet nośników 
instalacyjnych 

 

 
tak  

  

oprogramowanie 
monitorujące i 
zarządzające 

serwerem 
 

 
 

tak  
 

  

typ obudowy stelaŜowa (2U)  
 

 

wyposaŜenie 
niezbędne do montaŜu 

w szafie  

listwy, ramię na 
okablowanie, opaski 
 

  

 
2.  System operacyjny Microsoft OEM Windows Server Standard 2008 PL  
 
Nazwa asortymentu Wymagany parametr 

graniczny 
Opis oferowanego 
asortymentu / spełnienie 
parametru granicznego 

MS Windows Server 
Standard 2008 PL  

Wersja OEM  
Z licencją dla 20 
uŜytkowników 
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3. Napęd taśmowy z wyposaŜeniem – 1 kpl.  
 
Nazwa : …………………………. 
 
Producent : ……………………... 
 
      
Dane techniczne Wymagany parametr 

graniczny 
Opis oferowanego 
asortymentu / spełnienie 
parametru granicznego 

Technologia nagrywania LTO-3 Ultrium  
 

Bufor pamięci Min. 64 MB  
 

Interfejs Ultra320 LVD SCSI  
 

Typ obudowy 5,25”  
 

Dodatkowe opcje Oprogramowanie do 
zarządzania i sterowniki 

 

Taśma – 25 szt.  Kompatybilna z napędem   
 

Taśma czyszcząca – 1 szt. Kompatybilna z napędem   
 

 
Oświadczamy, Ŝe oferowane, powyŜej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne i po 
zainstalowaniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez Ŝadnych dodatkowych zakupów 
inwestycyjnych. 

 
 

……………………………..….………………… 
                   Data, podpis i pieczęć 

                         UpowaŜnionego 
 przedstawiciela Wykonawcy 

 


