
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

  

     Oznaczenie sprawy: PUE.271.1.2013.
 

GMINA MIELEC
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o przepisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą:

„Zakup trzech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Projektu 
nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca

1.    Nazwa i adres Organizatora Przetargu (dalej Organizator): 
Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec.

2.    Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą trzech komputerów przenośnych (laptopów) wraz 
z oprogramowaniem, zgodnie z opisem sprzętu zawartym w  załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  
Postępowanie  prowadzone  jest  na  potrzeby  Projektu  nr  POPW.01.04.04-00-035/11,  „Inwestycje  i 
turystyka  –  szansą  na dynamiczny  rozwój  gmin  z  województw  Polski  Wschodniej”, 
współfinansowanego  z  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski  Wschodniej  2007-2013,  Osi 
Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

3.    Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy 5 dni.

4.    Warunki  przetargu: Złożenie  wypełnionego  i  podpisanego  formularza  oferty,  zgodnie  z 
załącznikiem  nr  1.  Do  oferty  Oferent  załączy  dokumenty  potwierdzające,  iż  oferowane  produkty 
spełniają wymogi wynikające z treści załącznika nr 2.

5.  Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:  Przy  wyborze  oferty  Organizator  będzie  kierował  się 
następującym kryteriami i ich znaczeniem: najniższa cena brutto.
 
Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać z dokładnością  do dwóch miejsc po 
przecinku.
 
Organizator udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została 
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oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

7. Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie pisemnej na adres:
Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, do dnia 24.01.2013 r. do godziny 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora, pod ww. adresem, w dniu 24.01.2013 r. o godz.: 13:00.

8. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania  ofert  Organizator  może  zmienić  lub  odwołać warunki  przetargu. 
Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu Organizator zamieści na stronie internetowej, na której 
publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.

10. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Organizator zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b)  cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczy  kwotę,  jaką  Organizator  może  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

11. Warunki odwołania przetargu:
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.  Odwołanie  może 
nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu 
Organizator zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz 
przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.

12. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c)  będą zawierały błędy w obliczeniu ceny,  których nie  będzie  można uznać za  oczywistą  omyłkę  
rachunkową.

13. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W  toku  badania  i  oceny  ofert  Organizator  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie  i  rachunkowe  z 
uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  nieistotne  omyłki.  
Informację o poprawieniu omyłek Organizator zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.
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14. Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest:
a) w zakresie warunków technicznych Pan Łukasz Rzeszutek ,tel.: 17 7745647 , faks: 177730591, 
b) w pozostałym zakresie Panie:
 - Agnieszka Maj, e-mail: radca@agnieszkamaj.pl, tel.: 604-455-613, fax: 17 583 15 00;
- Eliza Fieluba, e-mail: e.fieluba@ug.mielec.pl, tel.: 177730590, faks: 177730591.
 
W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują drogą pisemną,  
elektroniczną  lub  faksem.  W przypadku  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz 
informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza  
fakt ich otrzymania.

16. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent  będzie  mógł  przed upływem terminu składania  ofert  zmienić  lub wycofać ofertę,  składając 
stosowne pisemne oświadczenie.

17. Wybór oferty:
1) W przypadku jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wy-
znaczonym przez Organizatora,  ten będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród po-
zostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
2) Jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą 
mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

18. Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Oferenta.

19.  Istotne  postanowienia  umowy  zawiera  załączony  do  ogłoszenia  załącznik  nr  3.
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ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: PUE.271.1.2013

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA
Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu, w oparciu o Kodeks cywilny, pod nazwą:

 Zakup trzech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Projektu 
nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca

1. Oferujemy  następujący  model:……………………………………………………………………, 
posiadający  następującą  wersję  systemu  operacyjnego,  pakietu  biurowego  i  oprogramowania 
antywirusowego…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: …………………………………………….

PRZEDMIOT 
UMOWY ILOŚĆ

JEDNOSTKOWA
CENA BRUTTO

ŁĄCZNA 
CENA NETTO

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 

VAT

ŁĄCZNA 
CENA 

BRUTTO

Laptop wraz z 
oprogramowaniem

(cena brutto słownie: ...........................................................................................................................................)

………. ……………………………………………. 
Data oraz podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Oznaczenie sprawy: PUE.271.1.2013

OPIS TECHNICZY

I. WARUNKI OGÓLNE DOSTAWY

1.  Każdy  rodzaj  sprzętu  dostarczony  w  ramach  zamówienia  będzie  sprzętem  fabrycznie  nowym,  nie 
używanym wcześniej i jednakowym.

2. Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji  
świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę.

3. Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży 
producenta  na  rynek  polski.  Co  zgodnie  z  punktem 1)  i  2)  oznacza,  że  będzie  on  sprzętem nowym i 
posiadającym  stosowny  pakiet  usług  gwarancyjnych  kierowanych  do  użytkowników  z  obszaru 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  Zamawiający wymaga, aby oferent przedstawił model, opis oferowanego przedmiotu i wersję systemu  
operacyjnego, pakietu biurowego i oprogramowania antywirusowego.

5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24  miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZAMAWIONYCH URZĄDZEŃ: Laptop – 3 szt.

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 
HD (1366x768) w technologii LED, 

2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 
biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, aplikacji 
edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych.

3. Procesor Zgodny z architekturą x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w 
teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2900 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net) 

4. Pamięć operacyjna 
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RAM 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB.
5. Parametry pamięci 

masowej
Min. 320 GB, czas dostępu max 8 ms.

6. Karta graficzna Grafika z min. 512 MB pamięci niewspółdzielonej z systemem 
operacyjnym,
-  ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 i Shader 5.0, OpenCL 1.1, 
Open GL 4.1, MPEG-4, H264, VC1 i MPEG2, HD. Spełniająca 
warunek o minimalnych osiągach w testach 3DMark06 – 6000 pkt.

7. Wyposażenie 
multimedialne

Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki  min. 2 x 1 W.

8. Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania

6-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii min. 5 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W dostosowany do zasilania napięciem 
przemiennym 230 V, 50 Hz.

9. System operacyjny 1) Zainstalowany  system  operacyjny,  pakiet  oprogramowania 
biurowego, system antywirusowy - szczegóły w pkt. III.

10. BIOS Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Modelu komputera.
2. Wersji BIOS.
3. Modelu  procesora  wraz  z  informacjami  o  ilości  rdzeni, 

prędkościach  min  i  max  zegara,  wielkości  pamięci  podręcznej 
Cache L1, L2 i L3.

4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich 
obsadzenia.

5. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność.
6. Informacji o napędzie optycznym.
7. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z 

poziomu BIOS bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych.

8. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
dysku  twardego,  zewnętrznych  urządzeń  oraz  sieci  bez  potrzeby 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

9. Możliwość -  bez potrzeby uruchamiania  systemu operacyjnego z 
dysku  twardego  komputera  lub  innych,  podłączonych  do  niego 
urządzeń  zewnętrznych  -  ustawienia  hasła  na  poziomie  systemu, 
administratora i dysku twardego

11. Certyfikaty i 
standardy

• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć 
do oferty).

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 
oferty).
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• Oferowane  modele  komputerów  muszą  posiadać  certyfikat 
producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę 
oferowanych  modeli  komputerów  z  systemem  operacyjnym 
producenta  oprogramowania  32bit  i  64bit  (załączyć  wydruk  ze 
strony producenta oprogramowania).

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
• Potwierdzenie  spełnienia  kryteriów  środowiskowych,  w  tym 

zgodności  z  dyrektywą  RoHS  Unii  Europejskiej  o  eliminacji 
substancji  niebezpiecznych  w  postaci  oświadczenia  producenta 
jednostki.

• Certyfikat EnergyStar 5.0.
12. Oznakowanie • Trwałą  naklejka  o  wymiarach  45mm x 100mm z  logo i  opisem 

„Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013,

13. Warunki gwarancji • Min 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 
klienta.

14. Wymagania 
dodatkowe

1. Wbudowane porty i złącza: min.3 x USB, złącze słuchawek, złącze 
mikrofonu,  RJ-45,  VGA, HDMI, czytnik kart  SD, kamera 2Mpix + 
mikrofon.
2. Karta sieciowa LAN 10/100 Ethernet zintegrowana z płytą główną 
oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci 
wewnętrznego modułu mini-PCI Express.
3.  Pełnowymiarowa  klawiatura  (QWERTY)  z  wydzieloną  częścią 
numeryczną, touchpad 240 CPI.
4. Wbudowany moduł Bluetooth 3.0.
5.  Napęd  optyczny  DVD  +/-  RW  wewnętrzny.  Dołączone 
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
Dołączony nośnik ze sterownikami,
6.Dołączona mysz optyczna z podkładką.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA DOŁĄCZNOGO DO LAPTOPÓW.
1. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego:
Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Pełna kompatybilność z oferowanymi zestawami komputerowymi.
2. Polska wersja językowa.
3. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek – aktywne wsparcie techniczne producenta oprogramowania.
4. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.
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5. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – 
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 

systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer. 
10.Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 

użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

11.Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 
systemu.

12.Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

13.Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania 
oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

14.Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

15.Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 

16.Wbudowany system pomocy w języku polskim.
17.Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
18.Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki –  przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
19.Rozbudowane polityki bezpieczeństwa –  polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 

aplikacji.
20.System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
21.Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1,  2.0, 3.0, 3,5 i 4.0, pełne wsparcie dla programów: 

Płatnik ver. 8.01.001 A, OpenOffice, MS Word, IBM Lotus Symphony, Adobe Reader X.
22.Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
23.Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
24.Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 

plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
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25.Możliwość przywracania plików systemowych.
26.System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 

komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
sieciowej, udostępniania plików itp.).

27. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

2. Wymagania dotyczące systemu antywirusowego.

1. Pełna zgodność z systemami oferowanymi w komputerach stacjonarnych i laptopach.
2. Wersja programu w języku polskim.
3. Pomoc w programie (help) w języku polskim.
4. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.
5. Dołączona licencja na minimum 24 miesięcy.

Ochrona antywirusowa i antyspyware:
1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi  

hakerskich, backdoor, itp.
3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
4. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
5. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" 

lub według harmonogramu.
6. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po 

zalogowaniu,  po  uruchomieniu  komputera).  Każde  zadanie  może  być  uruchomione  z  innymi  
ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do 
skanowania, priorytet skanowania).

7. Skanowanie  "na  żądanie"  pojedynczych  plików  lub  katalogów  przy  pomocy  skrótu  w  menu 
kontekstowym.

8. Możliwość określania  poziomu obciążenia  procesora  (CPU)  podczas  skanowania  „na  żądanie” i 
według harmonogramu.

9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
11. Możliwość  definiowania  listy  rozszerzeń  plików,  które  mają  być  skanowane  (w  tym  z 

uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).
12. Możliwość  umieszczenia  na  liście  wyłączeń  ze  skanowania  wybranych  plików,  katalogów  lub 

plików o określonych rozszerzeniach.
13. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
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14. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku 
(do katalogu kwarantanny)  w celu dalszej  kontroli.  Pliki  muszą być przechowywane w katalogu 
kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

15. Wbudowany konektor dla programów pocztowych.
16. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej.
17. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim 

zostanie  dostarczona  do  klienta  pocztowego  zainstalowanego  na  stacji  roboczej  (niezależnie  od 
konkretnego klienta pocztowego). 

18. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian 
w konfiguracji.

19. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.
20. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości  

e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
21. Skanowanie  ruchu  HTTP na  poziomie  stacji  roboczych.  Zainfekowany ruch  jest  automatycznie  

blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
22. Blokowanie  możliwości  przeglądania  wybranych  stron  internetowych.  Listę  blokowanych  stron 

internetowych  określa  administrator.  Program  musi    umożliwić  blokowanie  danej  strony 
internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w  
nawie strony.  

23. Automatyczna  integracja  z  dowolną  przeglądarką  internetową  bez  konieczności  zmian  w 
konfiguracji. 

24. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
25. Wbudowane  dwa  niezależne  moduły  heurystyczne  –  jeden  wykorzystujący  pasywne  metody 

heurystyczne  (heurystyka)  i  drugi  wykorzystujący aktywne  metody heurystyczne  oraz  elementy 
sztucznej  inteligencji  (zaawansowana  heurystyka).  Musi  istnieć  możliwość  wyboru,  z  jaką 
heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

26. Możliwość  skanowania  wyłącznie  z  zastosowaniem  algorytmów  heurystycznych  tj.  wyłączenie 
skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów.

27. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.
28. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do 

laboratoriów  producenta  bezpośrednio  z  programu  (nie  wymaga  ingerencji  użytkownika). 
Użytkownik  musi  mieć  możliwość  określenia  rozszerzeń  dla  plików,  które  nie  powinny  być 
wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie  
czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

29. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail  
użytkownika,  na  który  producent  może  wysłać  dodatkowe  pytania  dotyczące  zgłaszanego 
zagrożenia. 

30. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń 
powinny być w pełni anonimowe.
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31. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium 
producenta.

32. W  przypadku  wykrycia  zagrożenia,  ostrzeżenie  może  zostać  wysłane  do  użytkownika  i/lub 
administratora poprzez e-mail.

33. Interfejs  programu  powinien  oferować  funkcję  pracy  w  trybie  bez  grafiki  gdzie  cały  interfejs 
wyświetlany jest w formie formatek i tekstu.

34. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów 
HTTPS i POP3S.

35. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych 
aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

36. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie  
realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.

37. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący 
przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.

38. Możliwość  zabezpieczenia  programu  przed  deinstalacją  przez  niepowołaną  osobę,  nawet,  gdy 
posiada  ona  prawa lokalnego lub  domenowego administratora,  przy próbie  deinstalacji  program 
powinien pytać o hasło.

39. Hasło  do  zabezpieczenia  konfiguracji  programu  oraz  jego  nieautoryzowanej  próby,  deinstalacji 
powinno być takie samo.

40. Program powinien mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w 
przypadku  braku  jakiejś  aktualizacji  –  poinformować  o  tym  użytkownika  wraz  z  listą 
niezainstalowanych aktualizacji.

41. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których 
będzie informował użytkownika w tym przynajmniej:  aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne,  
aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji 
tego mechanizmu.

42. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub 
pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować 
dysk w poszukiwaniu wirusów.

43. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej  lub pamięci  USB powinien umożliwiać 
pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

44. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w 
trybie graficznym.

45. Program powinien  umożliwiać  administratorowi  blokowanie  zewnętrznych  nośników danych  na 
stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB.

46. Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów 
USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki).

47. Program powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat 
stacji,  na  której  został  zainstalowany  w  tym  przynajmniej  z:  zainstalowanych  aplikacji,  usług  
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
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48. Program powinien  oferować  funkcję,  która  aktywnie  monitoruje  i  skutecznie  blokuje  działania 
wszystkich  plików  programu,  jego  procesów,  usług  i  wpisów  w  rejestrze  przed  próbą  ich 
modyfikacji przez aplikacje trzecie. 

49. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.
50. Aktualizacja  dostępna  z  Internetu,  lokalnego zasobu sieciowego,  nośnika CD,  DVD lub  napędu 

USB.
51. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu 

komputera).  Każde  zadanie  może  być  uruchomione  z  własnymi  ustawieniami  (serwer 
aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 

52. Do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa różne profile z innym ustawieniami (serwer 
aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 

53. Program  wyposażony  w  tylko  w  jeden  skaner  uruchamiany  w  pamięci,  z  którego  korzystają 
wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). 

54. Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika – praca w tle.
55. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy – z ukrytą częścią ustawień oraz 

zaawansowany – z widocznymi wszystkimi opcjami).
56. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji  

baz wirusów i samego oprogramowania.
57. Wsparcie  techniczne  do  programu świadczone  w języku polskim przez   polskiego dystrybutora 

autoryzowanego przez producenta programu.

3. Wymagania dotyczące pakietu biurowego
 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodat -
kowych aplikacji:
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
b.  Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych
c.  Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub 
funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej 
ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby od-
dzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
2.  Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym forma-
cie, który spełnia następujące warunki:
a.  posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b.  ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w 
sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)
c.  umożliwia wykorzystanie schematów XML
d.  wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia 
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)
3.  Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz 
Urząd Gminy Mielec                  tel. 17 7730590 wew.30
ul. Jadernych 7                            fax. 17 7730591
39-300 Mielec                             www.gmina.mielec.pl 

http://www.gmina.mielec.pl/


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.  W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pra-
cy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
5.  Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
6.  Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a.  Edytor tekstów 
b.  Arkusz kalkulacyjny 
c.  Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d.  Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadania-
mi)
e.  Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia 
typu tablet PC z mechanizmem OCR.
7.  Edytor tekstów musi umożliwiać:
a.  Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorek-
ty
b.  Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c.  Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
d.  Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
e.  Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
f.   Automatyczne tworzenie spisów treści
g.  Formatowanie nagłówków i stopek stron
h.  Sprawdzanie pisowni w języku polskim
i.   Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
j.   Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k.  Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
l.   Wydruk dokumentów
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkula-
cyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
n.  Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wyko-
rzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Re-
pozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML 
w zgodzie z obowiązującym prawem.
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiają-
cych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifi-
kowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wyko-
rzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie 
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z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
8.  Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach 
czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z 
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspoma-
gające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i.  Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j.  Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l.  Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft 
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funk-
cji specjalnych i makropoleceń..
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i.  Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkula-
cyjnym
j.  Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze projektorze, a 
na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
l.  Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS 
PowerPoint 2007 i 2010.
10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zada-
niami) musi umożliwiać:
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a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecz-
nych nadawców
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów ba-
zując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
g. Zarządzanie kalendarzem
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
i.  Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
j.  Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spo-
tkania w ich kalendarzach
k. Zarządzanie listą zadań
l.  Zlecanie zadań innym użytkownikom
m. Zarządzanie listą kontaktów
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
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Załącznik nr 3
Oznaczenie sprawy: PUE.271.1.2013

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu………….2013 r., w Mielcu,  pomiędzy: 
Gminą Mielec z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Jadernych 7, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Kazimierza Gacka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielec -  Małgorzaty Cyran,
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1
Podstawa umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie  przetargu opartego o zapisy art. 701 - 705 

ustawy Kodeks cywilny, o następującej treści:

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup wraz z dostawą trzech komputerów przenośnych (lapto-
pów) wraz z oprogramowaniem dla Gminy Mielec na potrzeby Projektu nr POPW.01.04.04-00-
035/11,  „Inwestycje i  turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z  województw Polski 
Wschodniej”,  współfinansowanego  z  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski  Wschodniej 
2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpra-
ca.

2. Dostawa obejmuje również zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu umowy i szkolenie personelu 
w zakresie obsługi i serwisu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia in-
strukcji obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz dokumentacji serwisowej w dniu dosta-
wy przedmiotu umowy.

§ 3
Cena i warunki płatności

1. Wartość  umowy  wynosi  ..........................zł  netto  (słownie:.......................................................  
zł.) .................. zł brutto (słownie: ......................................... zł.) 
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym też: koszt do-
starczenia, koszt instalacji sprzętu, szkolenia personelu oraz wszelkie należne podatki. Niedoszaco-
wanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawa do 
zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia.

3. Strony ustalają, że zapłata za sprzęt nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu,  
zainstalowaniu sprzętu i podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ter-
minie 30 dni od daty doręczenia faktury. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 
Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

6. Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie.
7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  ewentualnych  kar  umownych  z należnej faktury. 

§ 4
Termin i warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt wymieniony w § 2 ust.1 na warun-
kach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że sprzęt spełnia wymagane pol-
skim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.

2. Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego sprzętu wymienionego w § 2 ust.1 niniej-
szej umowy.

3. Wykonawca dostarczy sprzęt do  Gminy Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, własnym środ-
kiem transportu, na własny koszt i ryzyko w terminie do dnia……………….

4. W zakresie ww. wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawia-
jącego w zakresie obsługi w/w sprzętu .

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym 
wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary umow-
ne w wysokości jak za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Odbioru sprzętu dokonuje się wyłącznie na piśmie.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

- konfiguracja dostarczonych urządzeń
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń
- zabezpieczenia dostarczonego sprzętu przed zniszczeniem

§ 5
Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne 
sprzętu .
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2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności wady fizyczne w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego ale i także jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w SIWZ. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, 
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz 
praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6
Gwarancja jakości , reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach umowy jest wolny 
od wad fizycznych w rozumieniu § 5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem kartę gwarancyjną i warunki gwa-
rancji.

3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi ….....(min. 2 lata) lat , licząc od daty dostarczenia i 
instalacji sprzętu potwierdzonego pisemnie 

4. Wykonawca  odpowiada  z  tytułu  gwarancji  jakości  zarówno  za  wady powstałe  z  przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne 
wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi odpowie-
dzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzę-
tu w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem 
na nr.......................................).

6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usu-
nięcia w miejscu użytkowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Maksymalny 
czas reakcji na przystąpienie do usuwania awarii wynosi 12 godzin, licząc od momentu zgłosze-
nia telefonicznego, potwierdzonego faksem na nr ...............................

7. W przypadku, gdy awaria sprzętu nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w ust. 6, bądź 
usunięcie awarii nie jest możliwe w miejscu użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest do-
starczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy tej samej klasy. 

8. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od realizacji gwarancji Zamawiający zastrzega sobie 
prawo po min.2- krotnym wezwaniu do jej realizacji , powierzenia usunięcia wad innej osobie  
na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od naliczania kar umownych, o których mowa w § 7 
umowy.

9. Koszt  napraw,  konserwacji,  czasu pracy serwisu,  dojazdu do Zamawiającego oraz wszelkie 
koszty mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wy-
konawca.

10. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 
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§ 7
Odpowiedzialność stron umowy

1. W przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie określonym w § 4 ust. 3 Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku nie usunięcia awarii oraz nie dokonania wymiany sprzętu wadliwego na wolny od 
wad w terminie opisanym w § 6 ust. 5 i 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5  
% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnie-
nia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przed-
miotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyso-
kość kar umownych.

§ 8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 
wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego ust. 1 Zamawiającemu przysłu-
guje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej 
określonej w § 7 ust. 3.

§ 9
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia trwającego dłużej niż 10 dni , 

liczonego od terminów określonych w umowie.
b) innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz przepi-

sów prawa. 

§ 10 
Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie któ-
rej dokonano wyboru Wykonawcy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawia-
jący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z ty-
tułu wykonania części umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Za-

mawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w 

szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 12
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:
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