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     Zatwierdzam: 
       Dyrektor 

       Leszek Bonna 
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, 

w szczególności komputerów stacjonarnych, notebooków, monitorów, drukarek, 
urządzeń wielofunkcyjnych i elementów komputerowych dla Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach (patrz – formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2; specyfikacja 
sprzętu – formularz parametrów technicznych – załącznik nr 3). 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 30231100-8 komputery, 30231200-9 sprzęt komputerowy, 30231250-4 monitory 
ekranowe, 30217000-3 części, akcesoria i wyroby do komputerów, 30213100-6 
notebooki.  

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych, spełniających co najmniej 

opisane w Załączniku nr 3 wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie.  

 
II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

 
Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 

1. Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające 
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach 
poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 

 
2.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych 
2.2 

 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawnione 
do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego 
podpis.* 

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. Należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 
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2.9 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada 
rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

*odpowiednio 
 

III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi być dopuszczona do obrotu, 

spełniać obowiązujące normy (oznaczenie znakiem CE) – należy przedłożyć dokumenty 
potwierdzające. 

2. Całość oferowanego sprzętu (elementów, urządzeń, podzespołów itp.) musi posiadać 
gwarancję zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 5 do SIWZ.  

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane. 
 
IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

 
1. Druki: 
 
1.1 Oferta (zał. nr 1 do SIWZ) 

1.2 Formularz asortymentowo – cenowy (zał. nr 2 do SIWZ) 

1.3 Zakres realizacji (zał. nr 2A do SIWZ) 

1.4 Specyfikacja sprzętu – formularz parametrów technicznych (zał. nr 3 do SIWZ) 

1.5 Terminy dostaw (zał. nr 4 do SIWZ) 

1.6 Wymagania gwarancyjne (zał. nr 5 do SIWZ) 

1.7 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych (zał. nr 6 do SIWZ) 

1.8 Projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ) 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Umowa zostanie zawarta na okres 4 miesięcy od momentu podpisania umowy  

(do 24.08.2007 r.) 
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na koszt Wykonawcy. Szczegółowy 

harmonogram dostaw określa Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym 

lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 

oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II 
punkt 2.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób 
uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 
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3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk "FORMULARZ CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy 
przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej 
asortymentu, 

• cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych dla przedmiotu zamówienia, 

• wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany 
cen, 

• zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez 
obie strony. 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 

materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  

 
 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Łukasz Nieżorawski - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-810 
      (052) 39-56-808 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz-Rudnik - w sprawach proceduralnych 

tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 
       (052) 39-56-569 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (II) 

DZAP-380-22/07 
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IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VI SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni, jeżeli prośbę o wyjaśnienie otrzyma nie 

później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
3. Pisma, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. 
4. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php, bez ujawniania źródła 
zapytania.  

5. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmodyfikowania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
 postępowaniu oraz sposobu oceny ich oceniania), jednocześnie przedłużając termin 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji. Informację o dokonanej modyfikacji oraz przedłużeniu 
terminu składania ofert zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
(zamówienia publiczne p. 119;  

osoby upoważnione do przyjęcia ofert: Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik) 
najpóźniej w dniu: 24 kwietnia 2007 r. godz. 10.00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

24 kwietnia 2007 r. o godz. 11.00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
 



 

 

 

6

XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny (omyłki rachunkowe Zmawiający poprawi w sposób 
określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych), zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium   
1 Cena 100 % 

2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
 

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
  C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  
 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 
 

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów 
podanych w rozdziale XVII. 

 
XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru (informacje te Zamawiający udostępni również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert; 

b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXII. PODPISANIE UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, jednak 

nie wcześniej niż 7 dnia od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią 
przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
w portalu internetowym UZP oraz na własnej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php. 

 
XXIV. PROTESTY I ODWOŁANIA 

 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest 
uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść 
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia oraz SIWZ na stronie internetowej 
lub na stronach portalu internetowego UZP (w takim przypadku nie stosuje się zapisu  
z punktu 2 zdanie pierwsze). 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php), wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
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9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się 
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 8, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 

10. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

11. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się 
na te same okoliczności. 

13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
14. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem Zamawiającego lub  

z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.  
15. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  

a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie  
w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia. 

16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 15 uznaje się za jego 
oddalenie. 

17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiające przekaże jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a w przypadku protestu 
dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php. 

18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
żądań nie zostało spełnione. 

19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 
1. Druk oferty. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy. 
3. Zakres realizacji. 
4. Specyfikacja sprzętu – formularz parametrów technicznych. 
5. Terminy dostaw. 
6. Wymagania gwarancyjne. 
7. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
8. Projekt umowy. 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie 
Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny  
z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do 
oferty. 

2. Cena oferowana: 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: …………………………………………………………… 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 
4. Oferowany termin płatności: zgodnie z wymogami specyfikacji . 
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
 

 
 
 

...............................      .............................................. 
miejscowość i data      podpis i pieczęć uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 



Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia

Lp. Nazwa Ilość  Cena 
Netto  VAT% Cena 

Brutto
Wartość 
Netto

Wartość 
Brutto

Numer 
katalogowy Nazwa handlowa

1 Jednostka Centralna I 44
2 Jednostka Centralna II 31
3 Jednostka Centralna III 4
4 Jednostka Centralna IV 4
5 Notebook 2
6 Monitor I 85
7 Monitor II 4
8 Drukarka I 54
9 Urządzenie wielofunkcyjne 2
10 Microsoft Word 2003 PL 13
11 Microsoft Office Basic 2003 PL 39
12 Microsoft Publisher 2007 PL BOX 1
13 Corel Draw 12 PL 2

14 Windows XP Professional SP2 PL 
OEM 30

-  zł       -  zł       

Wartość Netto ……………...……...………………
VAT ………………..…......…...……………………
Wartość Brutto ……………….….....……………..

Słownie …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Razem:   

…………………………………….
Pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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ZAKRES REALIZACJI Załącznik nr 2A

ETAP I

Lp. Nazwa Ilość  Cena 
Netto  VAT% Cena 

Brutto
Wartość 
Netto

Wartość 
Brutto

Numer 
katalogowy Nazwa handlowa

1 Jednostka Centralna I 23
2 Jednostka Centralna II 13
3 Jednostka Centralna III 4
4 Jednostka Centralna IV 4
5 Notebook 2
6 Monitor I 46
7 Monitor II 4
8 Drukarka I 31
9 Urządzenie Wielofunkcyjne 2
10 Microsoft Office Basic 2003 PL 16
11 Microsoft Publisher 2007 PL BOX 1
12 Corel Draw 12 PL 2

-  zł            -  zł            

Wartość Netto ……………...……...………………
VAT ………………..…......…...……………………
Wartość Brutto ……………….….....……………..
Słownie ………………………………………………………………… …………………………………….
…………………………………………………………………………..

Płatność w 2 ratach:
1 rata - 30 dni od daty odbioru sprzętu i faktury
2 rata - 60 dni od daty odbioru sprzętu i faktury

Razem:   

Pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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ZAKRES REALIZACJI Załącznik nr 2A

ETAP II

Lp. Nazwa Ilość  Cena 
Netto  VAT% Cena 

Brutto
Wartość 
Netto

Wartość 
Brutto

Numer 
katalogowy

Nazwa 
handlowa

1 Jednostka Centralna I 6
2 Jednostka Centralna II 1
3 Monitor I 7
4 Drukarka I 6
5 Microsoft Office Basic 2003 PL 6

6 Windows XP Professional SP2 PL 
OEM 30

-  zł            -  zł            

Wartość Netto ……………...……...………………
VAT ………………..…......…...……………………
Wartość Brutto ……………….….....……………..
Słownie ………………………………………………………………… ……………………………………
…………………………………………………………………………..

Płatność:
60 dni od daty odbioru sprzętu i faktury

Razem:   

Pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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ZAKRES REALIZACJI Załącznik nr 2A

ETAP III

Lp. Nazwa Ilość  Cena 
Netto  VAT% Cena 

Brutto
Wartość 
Netto

Wartość 
Brutto

Numer 
katalogowy Nazwa handlowa

1 Jednostka Centralna I 15
2 Jednostka Centralna II 17
3 Monitor I 32
4 Drukarka I 17
5 Microsoft Word 2003 PL 13
6 Microsoft Office Basic 2003 PL 17

-  zł            -  zł            

Wartość Netto ……………...……...………………
VAT ………………..…......…...……………………
Wartość Brutto ……………….….....……………..
Słownie ………………………………………………………………… …………………………………….
…………………………………………………………………………..

Płatność w 2 ratach:
1 rata - 30 dni od daty odbioru sprzętu i faktury
2 rata - 60 dni od daty odbioru sprzętu i faktury

Razem:   

Pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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Jednostka Centralna I 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane 
Parametry techniczne 

oferowane (należy wpisać 
poszczególne parametry) 

1. Procesor 

Model wzorcowy: INTEL Celeron 3200 
BOX; 
Częstotliwość taktowania: 3 200 MHz; 
Częstotliwość taktowania magistrali: 
533 MHz, Pojemność pamięci cache 
L2: 512 kb, Wersja produktu: BOX 

 

2. Płyta główna 

Model wzorcowy: Asus P5L-MX Intel 
945G; 
Standard: micro-ATX; Ilość 
obsługiwanych procesorów: 1 szt.; 
Magistrala FSB: 800/533/1066 MHz, 
Typ obsługiwanej pamięci: DDR2-
667, DDR2-533, DDR2-400; Ilość 
gniazd pamięci: min. 2 szt.; 
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak; 
Obsługa ECC: nie; Ilość złączy PCI: 2 
szt.; Standard kontrolera (liczba 
kanałów): SATA II (min 2), ATA/100 
(min 1); Zintegrowana karta sieciowa: 
tak; Zintegrowana karta dźwiękowa: 
tak; Zintegrowana karta graficzna: 
tak; Port USB 2.0: min. 4 szt.; Port 
PS/2: 2 szt.; Port VGA: 1 szt; Port 
RJ45: 1 szt; Port równoległy (Parallel): 
1 szt.; Port szeregowy (serial): 1 szt. 

 

3. Pamięci 

Model wzorcowy: Kingston DDR2  
2 x 512MB 533MHz (razem 1GB); 
Standard: DDR2-533; Pojemność: 
2x512 MB; Obsługa ECC: nie. 

 

4. Dysk Twardy 

Model wzorcowy: Samsung SpinPoint 
P80SD 
Pojemność: 80 GB; Interfejs: Serial 
ATA; Wersja interfejsu: Serial 
ATA/300; Typ łożyska: FDB; 
Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.; 
Pamięć cache: 8 192 kb; 
Niezawodność MTBF: 600 000 godz.; 
Technologia S.M.A.R.T: tak; 
Technologia NCQ: tak 

 

5. Obudowa 

Model wzorcowy: MODECOM STEP 
207 
Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: 
Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 
5; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość 
kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Moc zasilacza 
(zasilaczy): 400 Wat; Ilość wtyczek 
zasilających Serial ATA: 2 szt.;  
Boczny kanał wentylacyjny: Tak; 
Cechy dodatkowe: Możliwość 
montażu wentylatorów o rozmiarze 
80mm, jak i 92 mm z przodu i z tyłu, 
Zasilacz: układ PFC, regulacja 
obrotów wentylatora, 2 x wyjście 
USB, 2 x wyjście audio (słuchawki, 
mikrofon), beznarzędziowy dostęp, 
Ilość wtyczek zasilających karty 
graficzne PCI-E: 1 
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6. FDD Standard 1.44 MB  

7. Klawiatura Typ: tradycyjna – przewodowa; 
Interfejs: PS/2; 

 

8. Mysz Typ: optyczna; Rolka przewijania: 1 
szt.; Interfejs: PS/2 

 

9. 
Dodatkowa 

karta 
sieciowa 

Ethernet 10 Mbps: tak; FastEthernet 
100 Mbps: tak; Port RJ45: tak; 
Interfejs PCI; 

 

10. Listwa 
zasilająca Min: 5 gniazd; długość min:3 m  

11. 
Komputerowy 

kabel 
zasilający 

Długość: min 1,5 m 
 

12. System 
Operacyjny 

Microsoft Windows XP Professional 
SP2 PL 

 

 
 
Jednostka Centralna II 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Procesor 

Model wzorcowy: INTEL Celeron 3200 
BOX; 
Częstotliwość taktowania: 3 200 MHz; 
Częstotliwość taktowania magistrali: 
533 MHz, Pojemność pamięci cache 
L2: 512 kb, Wersja produktu: BOX 

 

2. Płyta główna 

Model wzorcowy: Asus P5L-MX Intel 
945G; 
Standard: micro-ATX; Ilość 
obsługiwanych procesorów: 1 szt.; 
Magistrala FSB: 800/533/1066 MHz, 
Typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667, 
DDR2-533, DDR2-400; Ilość gniazd 
pamięci: min. 2 szt.; Dwukanałowa 
obsługa pamięci: tak; Obsługa ECC: 
nie; Ilość złączy PCI: 2 szt.; Standard 
kontrolera (liczba kanałów): SATA II 
(min 2), ATA/100 (min 1); 
Zintegrowana karta sieciowa: tak; 
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak; 
Zintegrowana karta graficzna: tak; 
Port USB 2.0: min. 4 szt.; Port PS/2: 
2 szt.; Port VGA: 1 szt; Port RJ45: 1 
szt; Port równoległy (Parallel): 1 szt.; 
Port szeregowy (serial): 1 szt.; 

 

3. Pamięci 

Model wzorcowy: Kingston DDR2  
2 x 512MB 533MHz (razem 1GB); 
Standard: DDR2-533; Pojemność: 
2x512 MB; Obsługa ECC: nie 

 

4. Dysk Twardy 

Model wzorcowy: Samsung SpinPoint 
P80SD 
Pojemność: 80 GB; Interfejs: Serial 
ATA; Wersja interfejsu: Serial 
ATA/300; Typ łożyska: FDB; Prędkość 
obrotowa: 7200 obr./min.; Pamięć 
cache: 8 192 kb; Niezawodność 
MTBF: 600 000 godz.; Technologia 
S.M.A.R.T: tak; Technologia NCQ: tak 

 

5. Obudowa 
Model wzorcowy: MODECOM STEP 
207 
Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: 
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Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 
5; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość 
kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Moc zasilacza 
(zasilaczy): 400 Wat; Ilość wtyczek 
zasilających Serial ATA: 2 szt.;  
Boczny kanał wentylacyjny: Tak; 
Cechy dodatkowe: Możliwość montażu 
wentylatorów o rozmiarze 80mm, jak  
i 92 mm z przodu i z tyłu, Zasilacz: 
układ PFC, regulacja obrotów 
wentylatora, 2 x wyjście USB, 2 x 
wyjście audio (słuchawki, mikrofon), 
Beznarzędziowy dostęp, Ilość wtyczek 
zasilających karty graficzne PCI-E: 1 

6. FDD Standard 1.44 MB  

7. Napęd 
Optyczny 

Model wzorcowy: DVD LG GDR-
8164B (16/52) 
Typ napędu: DVD; Odczyt DVD-ROM: 
16x; Odczyt CD-ROM: 52x; 
Obsługiwane formaty DVD: DVD-RW, 
DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, 
DVD+RW, DVD+R; Obsługiwane 
formaty CD: Video-CD, Photo-CD, 
CD-Text, CD-RW, CD-R; Interfejs: IDE 
ATA/33; Oprogramowanie: tak;  

 

8. Klawiatura Typ: tradycyjna – przewodowa; 
Interfejs: PS/2; 

 

9. Mysz Typ: optyczna; rolka przewijania: 1 
szt.; Interfejs: PS/2 

 

10. 
Dodatkowa 

karta 
sieciowa 

Ethernet 10 Mbps: tak; FastEthernet 
100 Mbps: tak; Port RJ45: tak; 
Interfejs PCI; 

 

11. Listwa 
zasilająca Min: 5 gniazd; długość min:3 m  

12. 
Komputerowy 

kabel 
zasilający 

Długość: min 1,5 m 
 

13. System 
Operacyjny 

Microsoft Windows XP Professional 
SP2 PL 

 

 
Jednostka Centralna III 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Procesor 

Model wzorcowy: Intel Pentium D 925 
(S775) 3.00 GHz (2x2MB cache); 
Ilość rdzeni: 2 szt.; Częstotliwość 
taktowania procesora: 3 000 MHz; 
Częstotliwość taktowania magistrali: 
800 MHz, Pojemność pamięci L2: 
4 096 kb (2 048 na każdy rdzeń); 
Napięcie zasilania rdzenia: 1,225 V 
(1.225V – 1.312V); Wersja produktu: 
BOX 

 

2. Płyta główna 

Model wzorcowy: Asus P5L-MX Intel 
945G; 
Standard: micro-ATX; Ilość 
obsługiwanych procesorów: 1 szt.; 
Magistrala FSB: 800/533/1066 MHz, 
Typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667, 
DDR2-533, DDR2-400; Ilość gniazd 
pamięci: min. 2 szt.; Dwukanałowa 
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obsługa pamięci: tak; Obsługa ECC: 
nie; Ilość złączy PCI: 2 szt.; Standard 
kontrolera (liczba kanałów): SATA II 
(min 2), ATA/100 (min 1); 
Zintegrowana karta sieciowa: tak; 
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak; 
Zintegrowana karta graficzna: tak; 
Port USB 2.0: min. 4 szt.; Port PS/2: 
2 szt.; Port VGA: 1 szt; Port RJ45: 1 
szt; Port równoległy (Parallel): 1 szt.; 
Port szeregowy (serial): 1 szt.; 

3. Pamięci 

Model wzorcowy: GeIL Dual 2x512 
MB DDR2 667 MHz; 
Typ: DUAL; Rodzaj: DDR2-667; 
Pojemność pamięci: 2 x 512 MB; 
Obsługa ECC: nie; Przepustowość: 
5 300 MB/s; Radiator: aluminium; 
Napięcie: 1.8 – 1.9 V; Złocone styki: 
tak 

 

4. Dysk Twardy 

Model wzorcowy: Samsung SpinPoint 
P120S 250 GB (SATA II, 8MB cache, 
NCQ)  
Interfejs Serial ATA/300; Pojemność: 
250 GB; ilość talerzy: 2 szt.; Prędkość 
obrotowa: 7 200 obr./min.; Pamięć 
cache: 8 192 kb; Niezawodność 
MTBF: 600 000 godz.; Technologia 
S.M.A.R.T: tak; Technologia NCQ: tak 

 

5. Obudowa 

Model wzorcowy: MODECOM STEP 
207 
Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: 
Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 
5; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość 
kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Moc zasilacza 
(zasilaczy): 400 Wat; Ilość wtyczek 
zasilających Serial ATA: 2 szt.;  
Boczny kanał wentylacyjny: Tak; 
Cechy dodatkowe: Możliwość montażu 
wentylatorów o rozmiarze 80 mm, jak 
i 92 mm z przodu i z tyłu, Zasilacz: 
układ PFC, regulacja obrotów 
wentylatora, 2 x wyjście USB, 2 x 
wyjście audio (słuchawki, mikrofon), 
beznarzędziowy dostęp, Ilość wtyczek 
zasilających karty graficzne PCI-E: 1 

 

6. FDD Standard 1.44 MB  

7. Napęd 
Optyczny 

Model wzorcowy: Samsung DVD+/-
RW SH-S182D write + soft; 
Typ napędu: DVD+RW; Zapis DVD+/-
R: 18x; Zapis DVD+/-RW: 8x; Zapis 
DVD+/-R DL: 8x; Zapis DVD+/-RW 
DL: 12x; Zapis CD-R: 48x; Zapis CD-
RW: 32x; Odczyt CD-ROM: 48 x; 
Odczyt DVD-ROM: 12x; Czas dostępu 
dla CD: 110 ms; Czas dostępu dla 
DVD: 130 ms; Pojemność pamięci 
podręcznej: 2 048 kb; Formaty zapisu 
dla CD: Video-CD, Photo-CD, CD-
Text, CD-RW, CD-ROM, CD-R; 
Formaty zapisu dla DVD: DVD-Video, 
DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R, 
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DVD+RW, DVD+R; Wsparcie 
technologii typu Burn-Proof: tak; 
Oprogramowanie: tak – NERO; 

8. Klawiatura Typ: tradycyjna – przewodowa; 
Interfejs: PS/2; 

 

9. Mysz Typ: optyczna; rolka przewijania: 1 
szt.; Interfejs: PS/2 

 

10. 
Dodatkowa 

karta 
sieciowa 

Ethernet 10 Mbps: tak; FastEthernet 
100 Mbps: tak; port RJ45: tak; 
Interfejs PCI; 

 

11. Listwa 
zasilająca Min: 5 gniazd; długość min:3 m  

12. 
Komputerowy 

kabel 
zasilający 

Długość: min 1,5 m 
 

13. System 
Operacyjny 

Microsoft Windows XP Professional 
SP2 PL 

 

 
Jednostka Centralna IV 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Procesor 

Model wzorcowy: INTEL Celeron 3200 
BOX; 
Częstotliwość taktowania: 3 200 MHz; 
Częstotliwość taktowania magistrali: 
533 MHz, Pojemność pamięci cache 
L2: 512 kb, Wersja produktu: BOX 

 

2. Płyta główna 

Model wzorcowy: Asus P5L-MX Intel 
945G; 
Standard: micro-ATX; Ilość 
obsługiwanych procesorów: 1 szt.; 
Magistrala FSB: 800/533/1066 MHz, 
Typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667, 
DDR2-533, DDR2-400; Ilość gniazd 
pamięci: min. 2 szt.; Dwukanałowa 
obsługa pamięci: tak; Obsługa ECC: 
nie; Ilość złączy PCI: 2 szt.; Standard 
kontrolera (liczba kanałów): SATA II 
(min 2), ATA/100 (min 1); 
Zintegrowana karta sieciowa: tak; 
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak; 
Zintegrowana karta graficzna: tak; 
Port USB 2.0: min. 4 szt.; Port PS/2: 
2 szt.; Port VGA: 1 szt; Port RJ45: 1 
szt; Port równoległy (Parallel): 1 szt.; 
Port szeregowy (serial): 1 szt.; 

 

3. Pamięci 

Model wzorcowy: Kingston DDR2  
2 x 512MB 533MHz (razem 1GB); 
Standard: DDR2-533; Pojemność: 
2x512 MB; Obsługa ECC: nie 

 

4. Dysk Twardy 

Model wzorcowy: Samsung SpinPoint 
P120S 250 GB (SATA II, 8MB cache, 
NCQ)  
Interfejs Serial ATA/300; Pojemność: 
250 GB; Ilość talerzy: 2 szt.; Prędkość 
obrotowa: 7 200 obr./min.; Pamięć 
cache: 8 192 kb; Niezawodność 
MTBF: 600 000 godz.; Technologia 
S.M.A.R.T: tak; Technologia NCQ: tak 

 

5. Obudowa Model wzorcowy: MODECOM STEP 
207 
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Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: 
Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 
5; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość 
kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Moc zasilacza 
(zasilaczy): 400 Wat; Ilość wtyczek 
zasilających Serial ATA: 2 szt.;  
Boczny kanał wentylacyjny: Tak; 
Cechy dodatkowe: Możliwość montażu 
wentylatorów o rozmiarze 80 mm, jak 
i 92 mm z przodu i z tyłu, Zasilacz: 
układ PFC, regulacja obrotów 
wentylatora, 2 x wyjście USB, 2 x 
wyjście audio (słuchawki, mikrofon), 
beznarzędziowy dostęp, Ilość wtyczek 
zasilających karty graficzne PCI-E: 1 

6. FDD Standard 1.44 MB  

7. Napęd 
Optyczny 

Model wzorcowy: Samsung DVD+/-
RW SH-S182D write + soft; 
Typ napędu: DVD+RW; Zapis DVD+/-
R: 18x; Zapis DVD+/-RW: 8x; Zapis 
DVD+/-R DL: 8x; Zapis DVD+/-RW 
DL: 12x; Zapis CD-R: 48x; Zapis CD-
RW: 32x; Odczyt CD-ROM: 48 x; 
Odczyt DVD-ROM: 12x; Czas dostępu 
dla CD: 110 ms; Czas dostępu dla 
DVD: 130 ms; Pojemność pamięci 
podręcznej: 2 048 kb; Formaty zapisu 
dla CD: Video-CD, Photo-CD, CD-
Text, CD-RW, CD-ROM, CD-R; 
Formaty zapisu dla DVD: DVD-Video, 
DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R, 
DVD+RW, DVD+R; Wsparcie 
technologii typu Burn-Proof: tak; 
Oprogramowanie: tak – NERO; 

 

8. Klawiatura Typ: tradycyjna – przewodowa; 
Interfejs: PS/2; 

 

9. Mysz Typ: optyczna; rolka przewijania:  
1 szt.; Interfejs: PS/2 

 

10. 
Dodatkowa 

karta 
sieciowa 

Ethernet 10 Mbps: tak; FastEthernet 
100 Mbps: tak; Port RJ45: tak; 
Interfejs PCI; 

 

11. Listwa 
zasilająca Min: 5 gniazd; długość min:3 m  

12. 
Komputerowy 

kabel 
zasilający 

Długość: min 1,5 m 
 

13. System 
Operacyjny 

Microsoft Windows XP Professional 
SP2 PL 

 

 
 

Notebook – model wzrocowy: HP Compaq nx7400 RH405EA 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Notebook 

Klasa procesora: Intel Core 2 Duo; Kod 
procesora: T5600; Prędkość procesora: 
1,83 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 
667 MHz; Pojemność pamięci 
podręcznej: 2 MB; Technologia Centrino 
Duo: Tak; Pojemność dysku: 80 GB; 
Zainstalowana pamięć: 1024 MB; 
Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali; Typ 
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ekranu: TFT WXGA; Maksymalna 
rozdzielczość LCD: 1280x800; Karta 
graficzna: zintegrowana; Karta 
dźwiękowa: zintegrowana; Napędy 
wbudowane: DVD Super Multi Drive 
DL; Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC 
Card Slot (typ I/II); Urządzenia 
wskazujące: Touchpad, Rodzaj baterii: 
Li-Ion; Złącza zewn.: 15-stykowe D-Sub 
(wyjście na monitor), FireWire (IEEE 
1394), wejście na mikrofon, wyjście 
słuchawkowe, RJ-11, RJ-45, 3 x USB 
2.0, Złącze stacji dokującej, Wejście 
zasilania (DC-in); bezprzewodowa karta 
sieciowa: Tak; Typ bezprzewodowej 
karty sieciowej: IEEE 802.11a/b/g; 
Bluetooth: Tak; Wyposażenie 
standardowe: 1x10/100BaseTX 
FastEthernet (RJ45), Modem 56K V.92, 
głośniki stereo; System operacyjny: 
Microsoft Windows XP Profesional PL;  
Narzędzia HP Protection: HP 
ProtectTools, blokada HP DriveLockPL 

 
Monitor I – model wzorcowy: 17’’ BELINEA 1730S1 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Monitor 
17’’ 

przekątna: 17 cali; technologia 
wykonania: TN; rozdzielczość 
nominalna: 1280 x 1024 piksele; 
kontrast: 800:1; jasność: 250 cd/m2; 
wielkość plamki: 0.264 mm; czas reakcji 
plamki: 5 ms; kąt widzenia pion: 170O; 
kąt widzenia poziom: 170O; ilość 
wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; 
analogowe złącze D-Sub 15 pin: tak; 
cyfrowe złącze DVI: tak; głośniki: tak; 
spełniane normy jakościowe: TCO 2003, 
TUV-GS, ISO 13406-2, Energy Star 

 

 
Monitor II – model wzorcowy: 19’’ LG L194WT 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Monitor 
19’’ 

Przekątna 19’’; Jasność 300cd/m2; 
Kontrast 2000:1 DFC; Kąt widzenia: 
160°/160°; Czas reakcji: 5 ms; 
Liczba kolorów: 16,2mln; 
Rozdzielczość: 1440x900; maks. 
częst. odchylania pionowego: 75 
Hz; maks. częst. odchylania poziomego: 
83 kHz; wielkość plamki 0,294 mm; 
analogowe złącze D-Sub 15-pin: TAK; 
cyfrowe złącze DVI: TAK; Multimedia f-
ENGINE 

 

 
Drukarka Laserowa – model wzorcowy: HP LaserJet 1018 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Drukarka 
Laserowa 

nominalna prędkość druku: 12 
str./min.; rozdzielczość w pionie: 600 
dpi; rozdzielczość w poziomie: 600 dpi; 
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normatywny cykl pracy: 3000 
str./mies.; gramatura papieru: 60 – 
163 g/m3; pojemność podajnika 
papieru: 150 szt.; maks. pojemność 
podajników: 150 szt.; zainstalowana 
pamięć: 2 MB; maks. pojemność 
pamięci: 2 MB; prędkość procesora: 
234 MHz; maks. rozmiar nośnika: A4; 
złącza zewnętrzne: USB 2.0;  
w komplecie kabel do połączenia  
z komputerem: tak; druk dwustronny 
(dupleks): nie 

 
Urządzenie wielofunkcyjne – model wzorcowy: HP LaserJet 3050 

Lp. Nazwa Parametry techniczne wymagane Parametry techniczne 
oferowane 

1. Urządzenie 
wielofunkcyjne 

maks. rozmiar nośnika: A4; 
rozdzielczość druku w czerni: 1200 
x 1200 dpi; maks. szybkość druku 
mono: 18 str./min.; typ skanera: 
kolorowy; rozdzielczość skanera: 
600 x 600 dpi; pojemność pamięci 
faksu: 110 str.; szybkość transmisji 
faksu: 33,6 kbps; interfejs: USB 
2.0; podajnik: 150 arkuszy oraz 
automatyczny podajnik 
dokumentów o pojemności 30 
arkuszy; obsługiwane nośniki: 
pocztówki, koperty, naklejki, laser 
transparency, papier; tacka 
odbiorcza: 100 arkuszy; prędkość 
procesora: 264 MHz; pojemność 
pamięci: 64 MB; normatywne 
obciążenie: 7000 str./mies.;  
w komplecie kabel do połączenia  
z komputerem: tak 

 

 
 
 
 
 
...............................     ........................................... 
miejscowość i data     podpis i pieczęć uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Terminy Dostaw: 
 
1. Etap I 
 

Lp. Nazwa  Ilość 

1 Jednostka Centralna I 23 
2 Jednostka Centralna II 13 
3 Jednostka Centralna III 4 
4 Jednostka Centralna IV 4 
5 Notebook 2 
6 Monitor I 46 
7 Monitor II 4 
8 Drukarka I 31 
9 Urządzenie Wielofunkcyjne 2 
10 Microsoft Office Basic 2003 PL 16 
11 Microsoft Publisher 2007 PL BOX 1 
12 Corel Draw 12 2 

 
Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. 
 
2. Etap II 
 

Lp. Nazwa  Ilość 

1 Jednostka Centralna I 6 
2 Jednostka Centralna II 1 
3 Monitor I 7 
4 Drukarka I 6 
5 Microsoft Office Basic 2003 PL 6 

6 Windows XP Professional SP2 PL 
OEM 30 

 
Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do dnia 
08.06.2007 r. 
 
3. Etap III 
 

Lp. Nazwa  Ilość 

1 Jednostka Centralna I 15 
2 Jednostka Centralna II 17 
3 Monitor I 32 
4 Drukarka I 17 
5 Microsoft Word 2003 PL 13 
6 Microsoft Office Basic 2003 PL 17 

 
Sprzęt komputerowy trzeba dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do dnia 
24.08.2007 r. 
 
 
       Akceptuję: .............................................. 
         Pieczątka i podpis uprawnionego 
         Przedstawiciela Wykonawcy 
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Wymagania gwarancyjne: 
 
 

1. W poniższej tabeli przedstawione zostały minimalne wymagania gwarancyjne dla 
poszczególnego sprzętu komputerowego: 

 

Lp. Nazwa 
Czas trwania 
gwarancji w 
miesiącach 

Oferowany 
czas trwania 
gwarancji w 
miesiącach 

1 Jednostka Centralna I 36  
2 Jednostka Centralna II 36  
3 Jednostka Centralna III 36  
4 Jednostka Centralna IV 36  
5 Notebook 36  
6 Monitor I 36  
7 Monitor II 36  
8 Drukarka I 24  
9 Urządzenie Wielofunkcyjne 24  

 
 

2. Podczas serwisowania (w ramach gwarancji) trwającego dłużej niż 14 dni roboczych, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego tej samej klasy 
(dotyczy poz. 1-5). 

 
3. W ramach gwarancji Wykonawca na własny koszt, w przypadku zaistnienia 

konieczności transportu sprzętu do serwisu, zobowiązany jest do jego odbioru  
i dostarczenia sprzętu podlegającego naprawie gwarancyjnej (po jej wykonaniu) 
zamawiającemu.  

 
 
 
 
 
.....................................     .................................................. 
miejscowość i data      pieczątka i podpis uprawnionego 
        przedstawiciela Wykonawcy 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego 
 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę sprzętu komputerowego, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

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

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

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

miejscowość i data      pieczęć i podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 
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Projekt umowy 
 
Zawarta w dniu …………………… 2007 r. w Chojnicach pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice 
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora – Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

§ 1 
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …………….. r. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U.  
z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………………………………………….. 
zamawiającemu, do wyczerpania przedstawionej kwoty ogólnej wartości zamówienia 
wymienionej w ust. 3 w czasie trwania umowy albo do końca terminu, na który została 
zawarta - w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na podstawie zamówień, 
o których mowa w § 2, po cenie wymienionej w formularzu cenowym złożonym przez 
Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Formularz cenowy stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: …………………………… zł brutto. 
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………./100.  
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena wymieniona  
w formularzu nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem: 
 cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych 

dla przedmiotu zamówienia, 
 wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  

z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 
 zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie 

strony. 
4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 2. 
5) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości 

użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy 
zachowaniu należytej staranności. 

 
§ 2 

1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w 3 etapach, zgodnie z zapisami 
załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Terminy Dostaw, 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2) Wartość każdej z dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowego zamówienia 
ustalana będzie jako iloczyn ilości zamówionego wyrobu i ceny jednostkowej za ten 
materiał wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3) Zamówienia będą składane w następujący sposób: 
 listem poleconym lub 
 faksem lub 
 telefonicznie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminach 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
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5) Produkty objęte jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  

 
§ 3 

1) Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy 
objętego każdym jednostkowym zamówieniem. 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na dostarczany sprzęt, zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wymagania gwarancyjne, stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

3) Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego odbioru wyrobu objętego danym zamówieniem jednostkowym. 

4) W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, 
Zamawiający w terminie 3 dni od daty danej dostawy towaru zawiadamia pisemnie 
Wykonawcę o wadach i brakach ilościowych sporządzając komisyjny protokół odbioru. 

5) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości wyrobu  
w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia na piśmie. 

6) Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych 
wymienionych w protokole, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest na piśmie 
przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust.5.  
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość 
towaru dostarczonego przez niego, w ilości wymienionej w protokole określonym  
w ust. 4, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu 
przez dostawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska. 

 
§ 4 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę sprzętu objętego jednostkowym 
zamówieniem cenę odpowiadającą wartości tego zamówienia ustalonej w sposób 
określony w § 2 ust. 2. Cena ta zawiera podatek od towarów i usług. 

2) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w fakturze, w terminach:  
• I etap - 30 dni (1 rata), 60 dni (2 rata)  
• II etap – 60 dni  
• III etap – 30 dni (1 rata), 60 dni (2 rata)  
od odebrania przez Zamawiającego sprzętu objętego danym jednostkowym zamówieniem 
i dostarczenia Zamawiającemu faktury.  

3) W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy. 
4) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym 

zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
 Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
 Wykonawcy: ………………………... 

5) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do odbioru. 

 
§ 5 

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminach 
wskazanych w § 2 ust. 5 albo dostarczy go w tych terminach, ale sprzęt objęty 
jednostkowym zamówieniem posiada wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4, 
wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć 
dziesiątych procent) wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki  
w dostawie. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) 
ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3, jeżeli z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który 
umowa została zawarta.  

3) Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości 
zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 
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umowy z powodu udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie 
Wykonawcy umowy, a za których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) przeciwko Wykonawcy toczy się postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego zajęto 

taką część majątku lub takie rzeczy należące do Wykonawcy, że nie jest możliwe 
dalsze wykonywanie przez Dostawcę wykonanie niniejszej umowy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
d) Wykonawca dwa razy nie dostarczył przedmiotu umowy objętego jednostkowym 

zamówieniem w terminach wskazanych w § 2 ust. 5, przy czym opóźnienie  
w dostawie wyniosło nie mniej niż 7 dni lub dostarczył go w tych terminach, ale 
przedmiot umowy posiada wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 5, 

e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na 
organ założycielski Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający opóźni się z zapłatą, w terminach określonych w § 4 ust. 2, należności 

za sprzęt objęty jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty 
tych należności, 

b) Zamawiający bez podania przyczyn odmawia odbioru wyrobu objętego jednostkowym 
zamówieniem. 

3) Odstąpienia dokonuje się na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
Termin odstąpienia wynosi 14 dni i biegnie od daty pokwitowania odbioru listu 
zawierającego oświadczenie jednej ze stron o odstąpieniu od umowy. 

4) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym jedna ze stron otrzymała pisemne oświadczenie drugiej strony  
o wypowiedzeniu umowy, 

5) Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu 
wypowiedzenia od dokonywania proporcjonalnych dostaw towaru zamówionego przez 
Zamawiającego na podstawie jednostkowych zamówień przed złożeniem lub 
otrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

 
§ 7 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 
pisemnym upoważnieniem do kontroli. 

 
§ 8 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy. 

 
§ 9 

1) Umowa niniejsza obowiązuje od dnia …………….. 2007 r. do dnia ………………. 2007 r. 
2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

 
§ 10 

1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy 
polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia  
w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron 
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może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 tych okolicznościach. 

4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


