
           

       Sąsiedzi w działaniu

Gołdap, 31 grudnia 2013r.
OSIR.ZO.4/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do realizacji projektu LT-PL/185 
„Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”:

1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Adres:
ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap

Telefon:
87 615 06 41

Fax 
87 615 06 41

Poczta elektroniczna:
d  yrektor@osirgoldap.pl   

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa  sprzętu  komputerowego z  oprogramowaniem realizacji  projektu LT-
PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i 
Litwy”

3. Przewidywany  czas  trwania  zamówienia  lub  termin  wykonania  zamówienia  - 
realizacja zamówienia nastąpi nie później niż w dniu 15 stycznia 2014 r.

4. Kryteria oceny oferty:
Cena 100%.

5. Wykonawca  składając  ofertę,  jest  zobowiązany  dołączyć  do  niej  następujące 
dokumenty:
a) Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  do  podpisania  oferty  albo 

reprezentowania  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (np. 
aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  aktualny  wydruk  z  centralnej  ewidencji 
działalności  gospodarczej,  pełnomocnictwo  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi,  że  osoba  wystawiająca  pełnomocnictwo  jest  do  tego 
uprawniona).

b) Podpisaną przez oferenta umowę zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Sposób przygotowywania oferty:
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Oferta powinna być złożona w zamkniętej,  nieprzezroczystej  kopercie. Na kopercie 
należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) 
wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy
Siedziba (adres)Wykonawcy
                                                                                   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
                                                                                    ul. Stadionowa 5A
                                                                                    19-500 Gołdap

Zapytanie ofertowe nr OSIR.ZO.4/2013
Dostawa  sprzętu  komputerowego  z  oprogramowaniem  do  realizacji  projektu  LT-
PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na  rozwój  turystyki  na  pograniczu  Polski  i 
Litwy”:

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę  należy  przesłać  lub  złożyć  do  dnia  8.01.2014  r.  do  godziny  10:30 w 

Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul Stadionowa 5A, lub wysłać na 
adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap.

b) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i 
Rekreacji  w  Gołdapi.  Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po  upływie  terminu 
składania ofert  zostanie  zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała 
ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

c) Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  Ośrodek  Sportu  i 
Rekreacji  w Gołdapi,  ul  Stadionowa 5A, w dniu  8.01.2014 r.  o  godz.  10:40, pokój 
sędziów – parter.

8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Marek Kuskowski
tel. +48 87 615 06 41
e-mail: dyrektor@osigoldap.pl 

9. Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Oświadczenie Wykonawcy,
3. Formularz ofertowy,
4. Formularz cenowy,
5. Projekt umowy.

mailto:dyrektor@osigoldap.pl
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.4/2013

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  komputerowego  z  oprogramowaniem  do 
realizacji  projektu  LT-PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na  rozwój  turystyki  na 
pograniczu Polski i Litwy.”
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowego  sprzętu  komputerowego  z 
oprogramowaniem. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty nowe, bez 
śladów użytkowania,  w oryginalnych  opakowaniach producenta  oraz instrukcją obsługi  w 
języku polskim. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesięcy 
gwarancji i rękojmi liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru
Przedmiot  zamówienia  musi  zostać  dostarczony  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  do 
siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi , ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do kontroli  zgodności  dostarczonego sprzętu.  Odbiór 
ilościowy i jakościowy odbędzie się w ciągu 3 dni po rozładunku i rozpakowaniu dostawy. 
Osobą odpowiedzialną  ze  strony  Zamawiającego  do odbioru  przedmiotu  zamówienia  jest  
Marek Kuskowski - Dyrektor OSiR w Gołdapi.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, 
należy rozumieć,  jako określenie  wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub 
standardach jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.,  
poz. 907), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych 
parametrach  technicznych  i  standardach  jakościowych  (towar  równoważny).  Wykonawca, 
który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  Zamawiającego,  jest 
obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy spełniają  wymagania  określone 
przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 tejże ustawy). Wskazanie producenta, nazwy firm i nazw 
własnych  przedmiotu  zamówienia  służy  jedynie  określeniu  parametrów  zamawianego 
asortymentu, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. 

1) Komputer przenośny laptop – 1 szt.

L.p. Opis techniczny i funkcjonalny
przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego

1 Typ Komputer przenośny

2 Obudowa 

obudowa notebooka metalowa, wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet 
i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe 
uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem 
i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

3 Zastosowanie komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb wypożyczalni sprzętu narciarskiego
4 Procesor procesor klasy x86 co najmniej 2-rdzeniowy, wielowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach przenośnych  i osiągający w teście wydajnościowym 
PassMark PerformanceTest co najmniej 3000 punktów wg. kolumny Passmark CPU 
Mark, którego wyniki są publikowane na stronie 

UNIA EUROPEJSKA
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http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (aktualny wynik z 2013)
5 Płyta główna dostosowana do zaoferowanego typu procesora
6 Pamięć RAM min 6 Gb pamięci operacyjnej z możliwością rozszerzenia
7 Pamięć masowa min. 320 GB, co najmniej SATA II lub równoważne
8 Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

9 Karta dźwiękowa min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wbudowane głośniki stereo

10 Bateria Czas pracy na baterii przy pełnym obciążeniu min. 3 godziny

11 Certyfikaty 

certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
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 

12 System operacyjny system operacyjny w polskiej wersji językowej co najmniej Windows 7 i wyższy lub 
równoważny

13 Zainstalowane 
aplikacje System operacyjny. 

14 Oprogramowanie 
dodatkowe Program antywirusowy z licencją na min. 12 miesięcy

15 Klawiatura w układzie QWERTY - US, 102 klawisze + klawiatura numeryczna

16 Mysz Typ: Optyczna USB, min, 3 przyciski + 1 rolka, bezprzewodowa, rozdzielczość min. 
600 DPI + podkładka

17 Gwarancja

minimum 24 miesiące 
Wymagane w przypadku usterki/awarii:
- w przypadku usterki/awarii dysku twardego uszkodzony dysk z danymi pozostaje 
w miejscu lokalizacji sprzętu i jest własnością zamawiającego,
- usunięcie usterki/awarii w miejscu instalacji sprzętu (siedziby zamawiającego 
wykazane w umowie),
- serwis urządzenia realizowany przez podmiot autoryzowany przez dostawcę lub 
producenta.

18 Inne wymagania
Ekran  –  min.  15  cali,  wbudowana  karta  WiFi  802,11b/g/n,  karta  sieciowa  LAN 
10/100/1000 Mbps, bluetooth, złącze HDMI, VGA, co najmniej po jednym porcie 
USB 2 i USB 3

2) zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

L.p. Opis techniczny i funkcjonalny
przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego

1 Moc minimum 500 VA
2 Napięcie zasilania 220/230 V AC

3 Czas przełączenia na 
baterię maksymalnie 10 ms

4 Gniazda wyjściowe 4 wyjściowe gniazda IEC 320
5 Czas podtrzymania Przy 50% obciążenia  min. 10 minut

6 Sygnalizacja dźwiękowa oraz za pomocą wskaźników LED lub wyświetlacza LCD o 
podstawowych stanach pracy

7 Zabezpieczenia ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa

8 Certyfikaty Certyfikat CE lub równoważny. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
certyfikat CE lub równoważny  na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy.

9 Gwarancja Minimum 24 miesiące

3) Drukarka monochromatyczna laserowa A4 – 1 szt.

L.p. Opis techniczny i funkcjonalny

http://cpubenchmark.net/cpu_list.php


przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego
1 Typ wydruków laserowy
2 Rodzaj urządzenia drukarka Monochromatyczna

3 Format wydruków

A4
B5
A5
B6
A6
Executive
Letter

4 Miesięczne obciążenie 
wydruków 1600

5 Obsługiwane nośniki: 

Papier zwykły
Papier cienki
Papier z wtórnego przerobu
Papier typu bond
Etykiety
Koperty

6 Wydruk duplex Nie
7 Szybkość wydruku 20 str./min.

8 Złącza komunikacyjne USB

9 Rozdzielczość 
wydruku 2400 x 600 dpi

10 Certyfikaty Certyfikat CE lub równoważny. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikat 
CE lub równoważny  na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy.

11 Gwarancja Minimum 24 miesiące

12 Obsługiwane systemy 
operacyjne Win 7/8 lub równoważne

4) Czytnik kodów kreskowych – 1 szt. wraz z kompletem 250 szt. kodów kreskowych

L.p. Opis techniczny i funkcjonalny
przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego

1 Źródło światła czerwona dioda LED 610-650nm

2 Metoda skanowania przycisk lub automatyczny (wyłącznie na podstawce)

3 Szerokość odczytu min. 0,102 mm
4 Szybkość odczytu 270 skanów/s

5 Dokładność odczytu odczyt kodów 1D oraz kodów GS1 DataBar, dobrze radząc sobie z kodami 
zniszczonymi oraz niskiej jakości

6 Współczynnik błędu nie określono
7 Odczytywane kody 1D / Linear Codes, Postal Codes, Stacked Codes
8 Interfejs USB

9 Obsługiwane systemy 
operacyjne Win 7/8 lub równoważne

10 Certyfikaty Certyfikat CE lub równoważny. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikat 
CE lub równoważny  na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy.

11 Gwarancja Minimum 24 miesiące

5) Czytnik dowodów/paszportów
L.p. Opis techniczny i funkcjonalny

przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego
1 Technologia odczytu: imager 1D (linear imager, diodowy), imager 2D (area imager, wizyjny)

2 Rozdzielczość 
matrycy [px]: 2048 x 1536



3 System operacyjny: Win 7/8 lub równoważne

4 Języki 
programowania: C, C++, C#, Basic, Delphi, VS .NET, Java

5 Dostępne interfejsy: USB
6 Temperatura pracy: od 5°C do 45°C

7 Obsługiwane kody 
kreskowe: 1D, 2D, OCR, PDF

8 Gwarancja Minimum 24 miesiące

6) Program do prowadzenia wypożyczalni sprzętu narciarskiego (licencja roczna na 1 
stanowisko)
Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje:

− Naliczanie i kontrola czasu wypożyczeń i zwrotów sprzętu; 
− Naliczanie i pobieranie opłat; 
− Bieżący wgląd we wszystkie "akcje" (wypożyczony sprzęt, wypożyczenia danego 

klienta); 
− Możliwość ustawienia czasu korzystania, gratisu, cennika, pobrania zaliczki od 

klienta; 
− Możliwość podziału na grupy sprzętu, klientów, użytkowników i przypisywanie 

tym grupom określonych preferencji; 
− Bieżąca informacja o czasie wypożyczenia; 
− Możliwość generowania dowolnej ilości cenników oraz ich testowania przed 

wykorzystaniem w wypożyczalni; 
− Ewidencjonowanie usług wypożyczalni; 
− Możliwość rezerwacji wybranego sprzętu na określony dzień i godzinę; 
− Możliwość dodawania komentarzy do sprzętu; 
− Moduł statystyk i raportów pozwalający na skrupulatną analizę pracy 

wypożyczalni. W tworzonych wykresach i raportach uwzględniane są wszelkie 
zdarzenia występujące w wypożyczalni; 

− Możliwość połączenia trzech wypożyczalni we wspólną sieć (np. możliwość 
śledzenia sprzętu własnego w każdej ze „sprzężonych” wypożyczalni;

− Współpraca z czytnikami kodów kreskowych; 
− Współpraca zarówno z systemem Windows jak i LINUX lub równoważnymi; 
− Proste użytkowanie za pomocą skrótów klawiaturowych;
− Bezpłatna aktualizacja w okresie min. 12 miesięcy;
− Menu użytkownika w języku polskim.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi programu do prowadzenia wypożyczalni 
sprzętu narciarskiego
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.4/2013

Data………………………

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany/a………………………………………………………  oświadczam,  że 
uzyskałem/am  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i  wykonania 
zamówienia publicznego. 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag.

………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 
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Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.4/2013

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot Zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego z 
oprogramowaniem do realizacji projektu LT-

PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój 
turystyki na pograniczu Polski i Litwy.”

2. Zamawiający Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. 
Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap 

3. Nazwa (firma) Zleceniobiorcy, NIP

4. Nazwisko i imię osoby 
upoważnionej do kontaktu ze 
Zleceniodawcą w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy

5. Siedziba (adres) Zleceniobiorcy, 
telefon, fax i e-mail

6. Suma oferowanych cen 
jednostkowych  brutto zamówienia …………………………………………………

7. Podpis osoby (osób) upoważnionej 
(ych) do złożenia oferty, złożenia 
oświadczenia woli w imieniu 
Zleceniobiorcy1 

…………..…………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1 W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego 
odpis poświadczony notarialnie

UNIA EUROPEJSKA
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.4/2013

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary Ilość

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł

Wartość 
brutto 
w zł

1 Komputer przenośny laptop szt. 1

2 Zasilacz awaryjny UPS szt. 1

3 Drukarka monochromatyczna 
laserowa A4 szt. 1

4
Czytnik kodów kreskowych wraz z 
kompletem 250 szt. kodów 
kreskowych

szt. 1

6 Czytnik dowodów/paszportów szt. 1

7
Program do prowadzenia 
wypożyczalni sprzętu narciarskiego 
(licencja roczna na 1 stanowisko)

szt. 1

Razem

Razem wartość (brutto): 

…………………………………………………………………………………………… zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………zł
               

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 
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Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.4/2013

UMOWA Nr OSIR.ZO.4/2013

zawarta w dniu ……….................. 2013 r., pomiędzy:
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi, 
ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap
NIP – 847-000-33-88

reprezentowaną przez: Dyrektora – Marka Kuskowskiego
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………...
NIP – …………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………..
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowa dotyczy Projektu  LT-PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki  na 
pograniczu  Polski  i  Litwy”,  realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem do  realizacji  Projektu  LT-PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na 
rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
wykazem stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
zaoferowanymi  parametrami  na  poszczególne  elementy,  określonymi  w  ofercie 
Wykonawcy. 

§ 2
1. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi nie później niż 

w dniu 15stycznia 2014 r.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt do siedziby 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap
3. W  przypadku  stwierdzenia  zastosowania  niewłaściwych  jakościowo  materiałów  i 

wyrobów,  bądź  wykonania  zamówienia  niezgodnie  z  umową,  koszty   ponownego 
wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
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§ 3
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia  ze strony Wykonawcy jest 

….............................. .
2. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

Marek Kuskowski - Dyrektor OSiR w Gołdapi.

§ 4
W przypadku stwierdzenia zastosowania niewłaściwych jakościowo materiałów i wyrobów, 
bądź  wykonania  zamówienia  niezgodnie  z  umową,  koszty   ponownego  wykonania 
zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 5
1. Za  wykonanie  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w 

wysokości  ............................................................................  zł  netto  plus  obowiązujący 
podatek VAT.

2. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  nastąpi  jednorazowo  na  podstawie  prawidłowo 
wystawionej  faktury  przez  Wykonawcę  na  Zamawiającego,  na  rachunek  skazany  w 
fakturze  w  terminie  14  dni  od  daty  dostarczenia  przedmiotu  umowy  i  sporządzeniu 
protokołu odbioru ostatecznego.

§ 6
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania  zobowiązania nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za  zwłokę w dostawie   określonego w § 1  przedmiotu  umowy w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto - wynikającego z treści  § 5 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  trakcie  czynności 
odbioru  lub  w  okresie  gwarancji  w  wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron,  z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za  spowodowanie  przerwy  w  czynnościach  odbioru  przedmiotu 

umowy  z   winy  Zamawiającego  w  wysokości  1%   wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy  dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 ust.1.

3. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  powstałej  szkody  z   tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania umowy, strona może żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.

§ 7
1. Jeżeli  w  trakcie  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu 

przysługują  następujące uprawnienia:
1) odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się po rozładunku i rozpakowaniu, zgodnie z 

kryteriami i parametrami technicznymi,



2) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia,

3) w przypadku stwierdzenia  braku Certyfikatu  CE lub  równoważnego na oferowany 
sprzęt,  Wykonawca w terminie 3 dni  roboczych  licząc od daty stwierdzenia braku 
dostarczy  wymagany  dokument.  W  przypadku  braku  uzupełnienia  powyższego 
dokumentu  Zamawiający  odstąpi  od  czynności  odbioru  przedmiotu  zamówienia,  a 
Wykonawca dostarczy przedmiot  zamówienia,  który będzie posiadał  Certyfikat  CE 
lub równoważny. 

4) w  przypadku  dostawy  towaru  wadliwego  lub  uszkodzonego  Zamawiający  wzywa 
Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i  usterek  lecz  nie  później  niż  w  terminie  3  dni 
roboczych licząc od daty zgłoszenia wady,

5) jeżeli  stwierdzone  wady  nie  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  w  terminie 
określonym  w  ust.  1  pkt  3),  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  po  uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, do usunięcia ich na koszt Wykonawcy, 

6) jeżeli  stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia to mają zastosowanie przepisy 
art. 637 § 2 Kodeksu Cywilnego,

7) Wykonawca bezpośrednio po usunięciu wad i  usterek,  nie później  jednak niż  dnia 
następnego,  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad 
oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  odbioru  zakwestionowanych  jako  wadliwie 
dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy, 

8) Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru,  jeżeli  w  czasie  ich  trwania 
ujawniono   istotne  wady,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy 
zgodnie z  przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

2. Strony  wzajemnie  postanawiają,  iż  w  przypadku  stwierdzenia  wad  istotnych,  nie 
nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany przedmiotu 
umowy na wolny od wad.

§ 8
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  poszczególne  pozycje  przedmiotu  zamówienia  na 

okresy  wskazane  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia,  licząc  od  daty 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzonych usterek, licząc od 
daty ich usunięcia chyba, że elementy wyposażenia posiadają dłuższy okres gwarancji.

2. Wykonawca oświadcza, że zainstalowane komponenty posiadają sterowniki do systemu 
operacyjnego na nośniku zewnętrznym.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  każdego  z  poszczególnych  elementów  przedmiotu 
zamówienia  dołączyć dokumentację zawierającą informacje techniczne pozwalające na 
prawidłową jego rozbudowę i konfigurację.

4. Wykonawca  oświadcza,  iż  Zamawiający  w okresie  gwarancyjnym  posiada  możliwość 
modyfikacji konfiguracji dostarczonego sprzętu bez utraty uprawnień do gwarancji.

5.  Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia, w 
następujący sposób:
1) czas reakcji na zgłoszenie awarii  do 4 godz.; usunięcie  awarii  i  naprawa w 

okresie gwarancji w czasie 48 godzin od  zgłoszenia,
2) czas reakcji na zgłoszenie awarii  do 4 godz.; usunięcie  awarii  i  naprawa w 

okresie pogwarancyjnym 48 godzin od zgłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w miejscu używania 

sprzętu  z  możliwością  naprawy  w  serwisie  Wykonawcy/Producenta  jeśli  naprawa  u 
użytkownika okaże się niemożliwa. W przypadku naprawy przedmiotu umowy w serwisie 
Wykonawcy/Producenta wszelkie związane z tym koszty, w tym koszt transportu ponosi 
Wykonawca.



7. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  sprzęt  zastępczy  w  przypadku  nie  usunięcia 
awarii  lub naprawy w czasie określonym w ust. 5.

§ 9
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  dostawę:  samodzielnie*  lub  przy  udziale 
podwykonawców* (jeżeli Wykonawca wykazał w ofercie, że wykonanie części zamówienia 
powierzy podwykonawcom).
* niepotrzebne skreślić

§ 10
1. Strony dopuszczają się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany parametrów technicznych dostawy na korzystniejsze, jeżeli w trakcie 

realizacji umowy podwyższa się standard oferowanych produktów;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku 

przekształcenia, przejęcia itp.);
3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do 

zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki, jak i obniżki;
4) w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia;
5) w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez 

Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia 
należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. 
Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od 
producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji 
oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian 
sprzęt o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze 
sprzętem (urządzeniem, elementem) wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia oraz przedstawi Zamawiającemu na piśmie propozycję zmian w stosunku 
do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaproponowanego w 
ofercie, zaś Zamawiający propozycje taką na piśmie zaakceptuje.

2. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji  niniejszej  umowy jest  sąd 
właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

           
       Sąsiedzi w działaniu
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Załącznik nr 1
do umowy Nr OSIR.ZO.4/2013

z dnia …………..

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary Ilość

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł

Wartość 
brutto w zł

1 Komputer przenośny laptop szt. 1

2 Zasilacz awaryjny UPS szt. 1

3 Drukarka monochromatyczna 
laserowa A4 szt. 1

4
Czytnik kodów kreskowych wraz z 
kompletem 250 szt. kodów 
kreskowych

szt. 1

5 Czytnik dowodów/paszportów szt. 1

6
Program do prowadzenia 
wypożyczalni sprzętu narciarskiego 
(licencja roczna na 1 stanowisko)

szt. 1

Razem

Razem wartość (brutto): 

…………………………………………………………………………………………….. zł

Słownie: ……………………………………………….………………………………… zł

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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