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SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Śmidowicza 69  

81-127 Gdynia 

 https://platformazakupowa.pl 

e:mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl 

 

ZATWIERDZAM          Znak sprawy:  80/ZP/20    

                                      

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

dn. ................2020 r.      

  
                                                                                                                             

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 214.000  EURO 

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

 

 

I.   Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

1.   Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. 

2.   Jednostka prowadząca sprawę: 

      Sekcja Zamówień Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną 

(https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje). 

4. Zamawiający wymaga składania oferty drogą elektroniczną, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl). 

5. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: 

Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK 

  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 euro. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 

zamówień publicznych. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z dnia 16 października 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu 

komputerowego, oprogramowania. 
2. Zamówienie podzielone jest na części - tak 
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3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień  

część I-II:    30211100-2 – komputery osobiste,                      

część III:   30213100-5 – komputery przenośne 

część IV: 30211100-2 – komputer osobiste 

część V: 48820000-6 – serwery komputerowe 

część VI:   30213200-7 – komputer tablet 

część VII:  48771000-3 – pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych   

 

Jeżeli w opisie parametrów sprzętu komputerowego użyta jest nazwa własna sprzętu 

powszechnie dostępnego na rynku (np. Dell XPS 15 9570) lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania) należy to interpretować, jako podanie sprzętu, 

którego parametry spełniają minimalne wymagania Zamawiającego określone w 

załączniku nr 6 SIWZ 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

IV.   Zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 

        ust. 6 pkt 3 Pzp 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia polegającego  

na powtórzeniu podobnych dostaw.  

 

V.    Termin wykonania zamówienia 
 

30 dni liczonych od dnia podpisania umowy 

 

VI.    Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja  

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

l.p Warunek 
dokument lub oświadczenie na potwierdzenie spełnienia 

warunku 

Sposób złożenia 

dokumentów 

przez 

Wykonawcę 

1. Oświadczenie 

dotyczące przesłanek 

wykluczenia art. 25a 

ust.1. i spełnienia 

warunków udziału  

w postępowaniu  

art. 22 ust 1 pkt 2 

Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert   

oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu (JEDZ)  

– załącznik nr 1 do SIWZ.  

(https://platfor

mazakupowa.pl) 

 

 

2. Dokument na 

potwierdzenie braku 

podstaw do 

wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

Po wezwaniu 

przez 

zamawiającego 
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3. Kompetencje lub 

uprawnienia do 

prowadzenia 

określonej 

działalności 

zawodowej, o ile 

wynika to z 

odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

4. Sytuacja 

ekonomiczna lub 

finansowa 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

5. Zdolność techniczna 

lub zawodowa 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.. 

6. Na potwierdzenie art. 

25 ust. 1 pkt. 2 
Wypełniony (wraz z tabelkami) i podpisany Formularz 

Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3  do 

SIWZ wraz z wypełnionymi tabelami z załącznika nr 5. 

 

Dołączyć do 

oferty 

 

7. Obowiązek 

informacyjny 

wynikający z RODO 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 6 do SIWZ) 

8. Oświadczenie  

z art. 24 ust. 1 pkt. 23. 
Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje  

z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

(załącznik nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  

W terminie 3 dni 

od dnia 

zamieszczenia  

na stronie 

internetowej 

informacji  

z otwarcia ofert 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (JEDZ) składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 2 – składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

3. Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu.  

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6. Podstawy wykluczenia wykonawców:  

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 

12÷23 ustawy PZP.  

2) Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy  

z postępowania Wykonawcę:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz  

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

c) jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14, 

uprawnione  do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych 

w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a. zamawiającym, 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c. członkami komisji przetargowej, 

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
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wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

 

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1 0  dni, aktualnych  

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VII.   Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium. 

Część I        1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr) 

Część II      2 500,00zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100gr) 

Część III     7 500,00zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) 

Część IV     3 500,00zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.) 

Część V          400,00zł (czterysta złotych 00/100 gr.) 

Część VI       150,00zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.) 

Część VII   1 000,00zł ( jeden tysiąc złotych 00/100 gr.) 

Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, 

przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art., 45 ust. 3 Pzp) 

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480. 

       

VIII.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 

          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

IX.    Warunki umowy 
 

 Projekt umowy –  załącznik nr 4 do SIWZ.  

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty. 

 

X.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi 

kryteriami  
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      Część I, II, III, IV, V, VI 

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i 

przypisanego im znaczenia (wagi).  

 Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny określona w procentach zostanie 

przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi. Ocenie podlegać będą oferty 

niepodlegające odrzuceniu.   

 Maksymalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 Do ceny oferty należy doliczyć koszt płatnych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji.  

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1.  Cena oferty  95 do 95 punktów  

2.  Okres gwarancji  5 do 5 punktów  

       

1) Cena – 95% 

Sposób przyznania punktów w kryterium  

                                Cn / Cb x 100 x  95% = ilość punktów 

2) Okres gwarancji – 5% 

                           Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”  

 

Gb / Gmax x 100 x 5% = ilość punktów 

 

      

      Część VII 

   Lp. Kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1.  Cena oferty  100 do 100 punktów  

Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. 

 

XI. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym 
 

Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnej rubryce 

(https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje). 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,  

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie 

poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać  

na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może  

się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane 

zawarte w formularzu oferty. 
 

 

XII. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Oferty i JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy 

składać na https://platformazakupowa.pl do dnia 22.09.2020 r. do godz. 09:00. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
 

w siedzibie zamawiającego 

bud. nr 5, pok. nr 251  

ul. Śmidowicza 69 
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81-127 Gdynia 

dnia 22.09.2020 r. o godz. 09:15. 
 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę https://platformazakupowa.pl. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

6. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny i pozostałych kryteriów. 

 

XIII.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu  

do składania ofert. 

 

XIV. Opis przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; 

b) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć 

dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego 

wykonawcy; 

d) dokumenty wymienione w § VI.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu 

zamówienia. 

3. W ofercie wykonawca musi skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 

4. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona  

w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone  

są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu 

tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

5. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka 

korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego 

postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują  inne  osoby, których  

uprawnienie  do  reprezentacji  nie  wynika z dokumentów  rejestrowych  (KRS, 

CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku 

procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których 

umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa 

mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest  

w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.  

Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany 

pełnomocnik. 

6. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) 

oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca  

na zasadach  określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców,  

składane są w oryginale (skan). 

7. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej, składane są w oryginale (skan). 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9.    Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane 

zgodnie zasadami reprezentacji. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

XV.   Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji 

wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową 

wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.  

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać 

cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu 

zamówienia. 

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
           

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę  

            w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  

nie krótszym niż 10 dni od momentu przesłania zawiadomienia o wyborze drogą 

elektroniczną. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
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chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 

1Ustawy Pzp. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie  

za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

oferta tych wykonawców zostanie wybrana.  

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

 XIX. Środki ochrony prawnej 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

prowadzoną przez Prezesa UZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje odwołanie. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

8. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 

zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postepowaniu odwoławczym i sposobu ich 

rozliczania (Dz. U. RP, poz. 47), a także w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań (Dz. U. RP, poz. 14). 
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XX.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXI.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXII.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

XXIV. Ogłoszenie wyników przetargu 
 

1. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego o terminie podpisania umowy.  

2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.amw.gdynia.pl oraz https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje. 

 

XXV. Załączniki do specyfikacji: 
 

1. JEDZ – załącznik nr 1 

2. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – złącznik nr 2 

3. formularz ofertowy – załącznik nr 3 

4. projekt umowy – załącznik nr 4 

5. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 

6. oświadczenie w zakresie RODO – załącznik nr 6 

 

Gdynia, …..08.2020 r. 

 

______________________ 

Podpisy osób uprawnionych 

 

 

 

WNIOSKUJĄCY 

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy): 

 

 

___________________________________ 

Zbigniew LEWKOWICZ 

 

 

 
UZGODNIONO Z: 
(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych) 

 

 

__________________________________________ 

Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK 

 

(Kwestorem w zakresie dysponowania środkami finansowymi) 

 

 

________________________ 

KWESTOR 

http://www.amw.gdynia.pl/
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                           ZAŁĄCZNIK NR 2 
(bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert 

 

 

_____________________ 
       pieczęć firmowa  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania (80/ZP/20), 

oświadczam, że wobec mnie nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co oznacza, że: 
 

NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ*  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)  
 

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej: 

 

1. ……………………………..…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

             

 

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2020 roku. 

 

 

................................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
                              wypełniony formularz winien być pierwszą stroną oferty 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

Nazwa Wykonawcy (firmy)  
 

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

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)  

 

……………………................................................................................................................ 
 

Adres do korespondencji 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu/e-mail  ………........................................../.......................................................... 

 

NIP                      .................................................................................................................... 

 

REGON              ..…............................................................................................................... 

 

 Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu  podzielonej płatności tzw. split payment 

w części III i IV. 

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, zgodnie z którym 

podatnikiem podatku VAT jest Zamawiający jako nabywca ww. towarów, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

 Wykonawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego 

sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy, 

 Zamawiający jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, 

zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 

 dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 

ustawy o VAT 

Jednostki centralne komputerów, serwery, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki 

oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory, switche sieciowe, 

routery i modemy)  objęte są „0” stawką VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy. 

Zamawiający będzie się ubiegał o formalną zgodę organu założycielskiego na zakup 

sprzętu komputerowego z 0 stawką podatku VAT (część I, II,  V postępowania) po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. Spowodowane jest to wpisaniem wykonawcy                        

w dokumencie potwierdzającym zastosowanie 0 stawki podatku VAT. 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:  
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Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania (80/ZP/20), 

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 

Część I 
 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Okres gwarancji ………..miesięcy 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 

Zestaw 

komputerowy 

nr 1 

3   0   

2 

Zestaw 

komputerowy 

nr 2 

2   0   

3 

Zestaw 

komputerowy 

nr 3 

1   0   

4 

Zestaw 

komputerowy 

nr 4 

6   0   

 

 

Część II 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 
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Okres gwarancji ………..miesięcy 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 
Komputer All 

in One 
25   0   

 

Część III 
 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Okres gwarancji ………..miesięcy 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 Laptop nr 1 39   23   

2 Laptop nr 2 1   23   

3 Laptop nr 3 2   23   

4 Laptop nr 4 1   23   

5 Laptop nr 5 2   23   

6 Laptop nr 6 1   23   

7 Laptop nr 7 1   23   

8 Laptop nr 8 1   23   

9 Laptop nr 9 1   23   

10 Laptop nr 10 2   23   

11 Laptop nr 11 1   23   

12 Laptop nr 12 2   23   

13 Laptop nr 13 2   23   

14 Laptop nr 14 1   23   

15 Laptop nr 15 3   23   

16 Laptop nr 16 2   23   

17 Laptop nr 17 1   23   

18 Laptop nr 18 1   23   

19 Laptop nr 19 1   23   
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Część IV 
 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Okres gwarancji ………..miesięcy 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 

Stacja 

komputerowa 

nr 1 

25   23   

2 

Stacja 

komputerowa 

nr 2 

5   23   

 

Część V 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Okres gwarancji ………..miesięcy 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 
Serwer 

obliczeniowy 
1   0   

 
Część VI 
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cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Okres gwarancji ………..miesięcy 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 Tablet  1   23   

 
Część VII 
 

cena 

netto.......................................................................................................................................PLN  

 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT...........................................PLN 
 

cena 

brutto......................................................................................................................................PLN 

 

      (słownie: .....................................................................................................................................) 

 

 

Lp Sprzęt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 
A B C =B*C D =C*D =B*C*D 

1 

Microsoft 

Windows 10 

Pro 64 PL 

MOLP EDU 

2   23   

2 

Microsoft 

Office 

Professional 

Plus 2019 

MOLP AE 

92   23   

3 
Microsoft 

Office Mac 
3   23   
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Standard 2019 

MOLP EDU 

 
1. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ, tj. 60 dni od daty jej otwarcia. 

2. Oferta liczy ……………..  kolejno ponumerowanych stron. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

3.1. ……………………………………………………………… 

3.2. ……………………………………………………………… 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon........................... e-mail....................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

 

 

 

 _________________________________________ 
        podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

(imię i nazwisko)                          
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

U m o w a  nr  ……/2020 

(zw. dalej Umową)  

 

zawarta w dniu ….........2020r., pomiędzy:  

 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 

69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93,  REGON 190064136,  

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM’’,  

w  imieniu i na rzecz której działa: 

Rektor - Komendant  - kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT                       

 

a 

 

………………………………….., z siedzibą ………………………………..  przy ul. 

……………….…… NIP: ……………,  Regon: ………….., KRS lub CEiDG. 

……………………… Adres do korespondencji ……………………………………………….                         

zwaną w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,  

którą reprezentuje: ……………………. – …………………….. 

 

zwanymi dalej łącznie również Stronami, a każdy indywidualnie Stroną, o następującej 

treści: 

 

§1 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego …../ZP/20 w dniu ……………. Wykonawca sprzedaje  

a Zamawiający kupuje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie systemowe zwane                

w dalszej części Umowy Przedmiotem Umowy, zgodnie z załącznikiem - formularzem 

ofertowym z dnia ……………2020r., który stanowi integralną część Umowy. 

 

§2 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

2. Przedmiot Umowy jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez 

naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich. 

3. Przedmiot Umowy spełnia normy przewidziane prawem polskim. 

4. Numer rachunku rozliczeniowego wymieniony w § 4 ust. 2 jest rachunkiem bankowym 

dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z poźn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie               

z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie). 

5. Wymieniony w § 5 ust. 2 numer rachunku bankowego: 

1) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy  o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), 

2) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być 

dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie            

1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie             

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie 
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pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność 

nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym 

wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś 

okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie. 

6. Jeśli dla numeru rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę w § 4 ust. 2, 

prowadzony jest rachunek VAT to: 

a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury                                 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę            

w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 

2 Umowy. 

b. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności                 

w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment. 

c. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

świadczenia zwolnione lub opodatkowane 0% stawką VAT. 

d. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawianych fakturach 

adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e pkt 18a Ustawy 

o podatku od towarów i usług w przypadku gdy wartość faktury przekracza kwotę 

określoną w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne 

konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia 

podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy              

o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art 

. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900  

z późn. zm.) oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów  podatkowych 

lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia 

przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992r.                       

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.). 

 

§3 

1. Przedmiot Umowy ma być dostarczony oraz przekazany (zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) przez upoważnionego 

pracownika Wykonawcy do magazynu Zamawiającego w ciągu 30 dni liczonych od dnia 

podpisania Umowy. 

2. Przedmiot Umowy  posiada Krajową Normę Bezpieczeństwa „B”. 

3. Odbiór Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przekazania.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

 w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 - wysokości 1% ceny 

określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ceny, 

 za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego -  w wysokości 5% wartości niewykonanego zakresu Umowy, 

 za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie 

gwarancji lub niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie -                    
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w wysokości 5% wartości sprzętu podlegającego naprawie za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ceny, 

 w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy - w wysokości 5% 

wartości przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z opłat/y za fakturę/y.  

6. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż 

zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody. 

 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za sprzęt kwotę: 

Część I   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto   

Część II   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto   

Część III   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto 

Część IV  ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto  

Część V   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto 

Część VI   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto  

Część VII   ……… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.)  netto 

 

2. Zapłata nastąpi zgodnie z ofertą przetargową po dostarczeniu sprzętu                                    

i wystawieniu  faktury VAT, przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  i otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w:  …………………………… 

przy czym za dzień zapłaty strony Umowy przyjmują datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT rozliczanego według obowiązujących w tym 

zakresie przepisów w dniu wystawiania faktury. 

 

§5 

1. Zgodnie z dostarczonymi warunkami gwarancji oferty przetargowej jej okres wynosi: 

 zestawy komputerowe – ………..miesięcy, 

 laptopy - …………… miesięcy, 

 serwery - …………… miesięcy, 

 tablet - …………… miesięcy, 

2. Serwisowanie Przedmiotu Umowy opiera się na następujących zasadach: 

 podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 godzin 

od chwili przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 realizacji napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego o ile względy 

technologiczne umożliwiają naprawę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy 

naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa, Wykonawca odbierze 

uszkodzony sprzęt i dostarczy naprawiony własnym transportem. Decyzja o naprawie               

w siedzibie Zamawiającego lub poza nią podejmowana jest na podstawie oględzin 

sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Koszty związane z wysłaniem sprzętu do naprawy 

gwarancyjnej leżą po stronie Wykonawcy. 
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 dostawie sprzętu zastępczego o podobnych parametrach technicznych po 5 dniach od 

zgłoszenia. 

 

§6 

Uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone. 

 

§7 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią załączników do niej, 

pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy. 

 

§8 

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.   

 

§9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa  zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidziany w ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) i aktach wykonawczych 

do tej ustawy został zachowany.   

 

§10 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące 

konieczność zmiany zaoferowanego produktu np.: z powodu wycofania go z produkcji, 

lub zaprzestania produkcji danego produktu (zakończenia cyklu produkcyjnego danego 

modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane – poparte stosownym 

oświadczeniem producenta. Produkt zamienny nie może cechować się gorszymi 

parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu 

Umowy oraz nie może powodować podwyższenia ceny Umowy wynikającej z oferty 

przetargowej. 

5. Umowa jest nieważna w przypadku naruszenia postanowień art. 146 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

§11 
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W czasie wykonywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji (rękojmi), Wykonawca 

jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 

 zmianie siedziby Wykonawcy, 

 upadłości Wykonawcy, 

 wszczęciu postępowania układowego, 

 ogłoszeniu likwidacji, 

 zawieszeniu działalności, 

 zmianie w zakresie rejestracji działalności Wykonawcy,  

pod rygorem żądania kary umownej opisanej w § 3 niniejszej Umowy. Powiadomienie 

powinno być dokonane w terminie trzech dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 

 

§12  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

        Wykonawca                          Zamawiający  

 

 

.......................................                                                  ........................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. 
           Warunki gwarancji nie mniej niż: 24 miesiące. 

        Serwisowanie sprzętu komputerowego opiera się na następujących zasadach: 

 podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 

godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, 

 realizacji napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego o ile względy 

technologiczne umożliwiają naprawę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy 

naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa, Wykonawca odbierze 

uszkodzony sprzęt i dostarczy naprawiony własnym transportem, 

 dostawie sprzętu zastępczego o podobnych parametrach technicznych po 5 dniach od 

zgłoszenia. 

 

2. Wymagania dotyczące opakowań (dostawy). 

 sprzęt musi być dostarczony w opakowaniach producenta sprzętu, 

 opakowania muszą być wyraźnie oznaczone tj. musi na nich być naniesiona informacja 

zawierająca: nazwę urządzenia, oznaczenia sprzętu zawarte w SIWZ tj. np. Część III 

(komputery przenośne, poz. 3 – laptop nr 3) 

 sprzęt musi być dostarczony przez Wykonawcę do magazynu głównego AMW, 

pogrupowany   w zestawy. 

3. Terminy i forma dostarczenia (dostawy). 

 Dostawa do magazynu głównego AMW obejmująca wniesienie, pogrupowanie sprzętu 

zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, sprawdzenie w obecności magazyniera 

kompletności.    

 Dostawa musi być zrealizowana w ciągu 30 dni liczonych od dnia podpisania umowy. 
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Część I 

Zestaw komputerowy nr 1 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
  

 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Procesor 4 rdzeniowy, 4 wątkowy,  64bitowy,  

osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 7282 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 

Płyta główna Kompatybilna z ww. procesorem, obsługująca 

pamięć DDR4 dual channel, nie mniej niż 1 

gniazdo PCIExpress  x1, nie  mniej  niż 1  

gniazdo  PCIExpress x16, wyjście DVI i 

HDMI, nie mniej  niż 4  gniazda USB 3.0 

 

Pamięć RAM Nie mniej niż 2 moduły po 4GB (DDR4, dual 

channel, minimalna częstotliwość pracy 2666 

MHz) 

 

Karta graficzna Zintegrowana  

Karta dźwiękowa Zintegrowana  

Karta sieciowa Zintegrowana, w standardzie Ethernet 

10/100/1000 Mb/s 

 

Dysk SSD nie mniej niż 240 GB, Serial ATA III  

Napęd optyczny DVD+/-RW  

Obudowa Typu midi tower, przedni panel posiadający 

minimum dwa porty USB 3.0 umieszczony w 

górnej części obudowy, wbudowany zasilacz o 

mocy co najmniej 350W z certyfikatem 

bezpieczeństwa CE i certyfikatem sprawności 

80 Plus. 

 

System 

operacyjny  

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit  

Mysz Optyczna,  przewodowa,  rozdzielczość nie 

mniej niż 800 dpi, interfejs USB, nie mniej niż 

3 przyciski, rolka przewijania 

 

Klawiatura Interfejs USB, multimedialna  

Monitor      Przekątna 24 cale, podświetlenie LED, 

rozdzielczość nominalna 1920x1080 pikseli, 

wbudowane głośniki, złącza HDMI i DVI, 

z kompletem kabli (zasilającym oraz HDMI do 

podłączenia do grafiki komputera) 

 

 

Zestaw komputerowy nr 2 



 

 

SIWZ 80 – dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania 

 

 

25 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
  

 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Procesor 6  rdzeniowy, 12 wątkowy,  64bitowy,  z 

pamięcią cache nie mniej niż 16MB, , 

osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 13220 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 

Płyta główna Kompatybilna z ww. procesorem, obsługująca 

pamięć DDR4 dual channel, nie mniej niż 1 

gniazdo PCIExpress  x1, nie  mniej  niż 1  

gniazdo  PCIExpress x16, nie mniej  niż 4  

gniazda USB 3.0 

 

Pamięć RAM Nie mniej niż 2 moduły po 4GB (DDR4, dual 

channel, minimalna częstotliwość pracy 2666 

MHz) 

 

Karta graficzna Wyposażona  w:  gniazdo HDMI, gniazdo  

DVI,  nie  mniej  niż 4GB  pamięci GDDR5 na  

karcie  graficznej,  obsługa  DirectX  12, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 7890 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 

Karta dźwiękowa Zintegrowana  

Karta sieciowa Zintegrowana, w standardzie Ethernet 

10/100/1000 Mb/s 

 

Dysk SSD Nie mniej niż 480 GB, Serial ATA III  

Napęd optyczny DVD+/-RW  

Obudowa Typu midi tower, przedni panel posiadający 

minimum dwa porty USB 3.0 umieszczony w 

górnej części obudowy, wbudowany zasilacz o 

mocy co najmniej 400W z certyfikatem 

bezpieczeństwa CE i certyfikatem sprawności 

80 Plus. 

 

System 

operacyjny  

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit  

Mysz Optyczna,  przewodowa,  rozdzielczość nie 

mniej niż 800 dpi, interfejs USB, nie mniej niż 

3 przyciski, rolka przewijania 

 

Klawiatura Interfejs USB, multimedialna  

Monitor      Przekątna 24 cale, podświetlenie LED, 

rozdzielczość nominalna 1920x1080 pikseli, 

wbudowane głośniki, złącza HDMI i DVI, 
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z kompletem kabli (zasilającym oraz HDMI do 

podłączenia do grafiki komputera) 

 

Zestaw komputerowy nr 3 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
  

 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Procesor 8  rdzeniowy, 64bitowy,  z pamięcią cache nie 

mniej niż 12MB, , osiągający w testach 

Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 

14640 punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 

Płyta główna Kompatybilna z ww. procesorem, obsługująca 

pamięć DDR4 dual channel, nie mniej niż 1 

gniazdo PCIExpress  x1, nie  mniej  niż 1  

gniazdo  PCIExpress x16, nie mniej  niż 4  

gniazda USB 3.0, co najmniej jedno gniazdo 

USB-C 

 

Pamięć RAM Nie mniej niż 2 moduły po 8GB (DDR4, dual 

channel, minimalna częstotliwość pracy 2666 

MHz) 

 

Karta graficzna Wyposażona  w:  gniazdo HDMI, gniazdo  DP,  

nie  mniej  niż 8GB  pamięci GDDR6 na  

karcie  graficznej,  obsługa  DirectX  12, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 16240 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 

Karta dźwiękowa Zintegrowana  

Karta sieciowa Zintegrowana, w standardzie Ethernet 

10/100/1000 Mb/s 

 

Łączność 

bezprzewodowa 

Bluetooth 5.0 

Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) 

 

Dysk SSD Nie mniej niż 1TB, M.2 (NVMe)  

Dysk HDD Nie mniej niż 1TB  

Napęd optyczny DVD+/-RW  

Obudowa Typu midi tower, przedni panel posiadający 

minimum dwa porty USB 3.0 umieszczony w 

górnej części obudowy, wbudowany zasilacz o 

mocy co najmniej 850W z certyfikatem 

bezpieczeństwa CE i certyfikatem sprawności 

80 Plus. 

 

System Microsoft Windows 10 Pro 64 bit  
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operacyjny  

 

Zestaw komputerowy nr 4 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
  

 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Procesor 6  rdzeniowy, 64bitowy,  z pamięcią cache nie 

mniej niż 16MB, , osiągający w testach 

Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 9620 

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 

Płyta główna Kompatybilna z ww. procesorem, obsługująca 

pamięć DDR4 dual channel, nie mniej niż 1 

gniazdo PCIExpress  x1, nie  mniej  niż 1  

gniazdo  PCIExpress x16, nie mniej  niż 2  

gniazda USB 3.0 

 

Pamięć RAM Nie mniej niż 2 moduły po 4GB (DDR4, dual 

channel, minimalna częstotliwość pracy 2400 

MHz) 

 

Karta graficzna Wyposażona  w:  gniazdo HDMI, gniazdo  

DVI,  obsługa  DirectX  12, osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 620 

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video 

Card Benchmarks.pdf” 

 

Karta dźwiękowa Zintegrowana  

Karta sieciowa Zintegrowana, w standardzie Ethernet 

10/100/1000 Mb/s 

 

Dysk SSD Nie mniej niż 480 GB, Serial ATA III  

Dysk HDD Nie mniej niż 1TB  

Napęd optyczny DVD+/-RW  

Obudowa Typu midi tower, przedni panel posiadający 

minimum dwa porty USB 3.0 umieszczony w 

górnej części obudowy, wbudowany zasilacz o 

mocy co najmniej 350W z certyfikatem 

bezpieczeństwa CE i certyfikatem sprawności 

80 Plus. 

 

System 

operacyjny  

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit  

 

Część II 

Komputer All in One 
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Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
  

 

Komponent Parametry wymagane 

Typ Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest 

podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, 

dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

Procesor Min. 6-rdzeniowy, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 7875  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

Pamięć 

operacyjna 

1 x 16GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 

jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 

Parametry 

pamieci masowej 

Min. 512GB M.2 PCIe NVMe  

Grafika Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 

4.5 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 1550 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark 

Video Card Benchmarks.pdf” 

Wyposażenie 

multimedialne 

karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa 

głośniki o mocy 2W na kanał. 

12 Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z 

monitorem z matrycą IPS  min 23,8” o parametrach: 

- rozdzielczośc min 1920 x 1080 

- kontrast typowy min 1000:1,  

- plamka max 0,275 

- typowa jasność min 250 cd/m2 (bez obsługi dotyku), matryca matowa 

- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni 

- kąty pochylenia w pionie min 0/+25 stopni (+/-1 stopień) 

Waga max 5,30 kg (bez standu); 7,17kg (ze standem) 

Posiadająca min. 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie 

dysku 2,5” (HDD/SSD/SED).  Zaprojektowana i wykonana przez 

producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. 

Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system 

diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 

z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co 

najmniej: 

 awarie procesora  

 uszkodzenie kontrolera Video 

 uszkodzenie pamięci RAM 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)  

Zasilacz o mocy max:  

120W o sprawności min 89% 

Zgodność z 

systemami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 
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operacyjnymi i 

standardami 

z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 

Microsoft WHCL) 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 

2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache 

L1/L2/L3 

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, 

pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach  

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,  

5. Informacji o napędzie optycznym: model,  

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, 

kontrolera audio, serial portu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności 

ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych 

slotów SATA, czytnika kart SD, audio, funkcji TurboBoost, 

wirtualizacji  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego 

z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 

urządzeń zewnętrznych. 

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. 

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.  

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego 

update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika 

bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość 

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła 

dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie 

zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 

zasilania i podtrzymania BIOS,  

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) 

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty 

audio; 

- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe 

- kontroli sekwencji boot-ącej; 

- startu systemu z urządzenia USB 

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń 

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny 

układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);  

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego 

oczka w obudowie komputera 

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, 

szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 
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oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z 

wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów 

w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 

niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu 

diagnostycznego: 

- informacje o systemie, min.: 

1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych 

slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa 

producenta 

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie 

dysku 

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 

5. Data wydania i wersja BIOS 

6. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu 

kontrolującego komponenty komputera 

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w 

szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty 

głównej, portów USB, karty graficznej 

- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, 

identyfikator awarii  

Certyfikaty i 

standardy 
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 

komputera w  internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – 

dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min 

SILVER dla Polski 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 

komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga 

się wydruku ze strony internetowej 

Ergonomia Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny 

z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego 

certyfikatu lub deklaracji producenta 

Warunki 

gwarancji 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 

wywiązywania się  

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
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z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 

na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta 

komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer 

telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 

umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: 

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie 

dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa 

konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) 

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu 

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu 

dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub 

bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta 

komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu 

komputera 

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji 

bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta 

komputera 

Wymagania 

dodatkowe 

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit 

PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w 

firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność 

rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ 

system operacyjny 

2. Wbudowane porty i złącza: 

- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.2, 1 szt HDMI (port 

konfigurowalny tj. HDMI/ DP /SERIAL) 

- min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 szt USB 3.1 

- port sieciowy RJ-45,  

- port audio COMBO 

- czytnik kart SD 3-in-1 

- kamera internetowa 1 Mpix z dwoma mikrofonami zintegrowana w 

obudowie matrycy  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z 

obsługą PXE, WoL 

4. Karta WiFi a/b/g/n/ac Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 M.2 Combo 

5. Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: 

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz 

- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN 

- 1 złącze m.2 dla dysku 

- 1 złącze SATA dla dysku 

6. Klawiatura USB w układzie polski programisty  

7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

 

 



 

 

SIWZ 80 – dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania 

 

 

32 

Część III 

Laptop nr 1 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 2  rdzeniowy,  4 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 4MB, posiadający  zintegrowaną kartę 

graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 5260  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB DDR4 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Porty: wyjście HDMI, RJ45, nie mniej niż 3 porty USB w tym 

co najmniej 2 porty USB 3.0 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

 Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 2 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 7214  punktów 

według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: NVMe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: nie mniej niż 3 porty USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ax 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 13,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli,  

 

Np.: Laptop Dell XPS 13 7390-1996 lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 
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z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 3 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4 rdzeniowy, 8 wątkowy, 64bitowy, osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 8623 punktów 

według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB DDR4 

 Karta graficzna: obsługa  DirectX  12, osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 1836 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: M.2 PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Porty: port USB 3.1 typ A, port USB-C, Surface Connect 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac/ax 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: matryca IPS, przekątna 13,5 cala, rozdzielczość 

nominalna 2256 x 1504 pikseli, dotykowy 

 Aluminiowa pokrywa matrycy 

 Kolor dominujący: platynowy 

 

Np. Microsoft Surface Laptop 3 i5/8GB/256 Platynowy lub 

równoważny spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 4 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 11430  

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 
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10215 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Dysk HDD: nie mniej niż 1 TB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany lub zewnętrzny 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 17,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: MSI GL75 9SDR-294XPL-1000HDD lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 5 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 6430  punktów 

według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB w tym co 

najmniej 1 port USB 3.0 i co najmniej 1 port USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart micro SD 

 Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany lub zewnętrzny 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 14 cali, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, dotykowy 

 

Np.: ASUS ZenBook UX434FAC-A5042T lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 
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m, kolor czarny 

 

Laptop nr 6 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 2  rdzeniowy,  4 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 4MB, posiadający  zintegrowaną kartę 

graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 5260  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB DDR4 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Porty: wyjście HDMI, RJ45, nie mniej niż 3 porty USB w tym 

co najmniej 2 porty USB 3.0 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

 Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: Dell Inspiron 3593 0901X2 lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 7 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 8  rdzeniowy,  16 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 16MB, osiągający w testach Average CPU 

Mark wynik nie gorszy niż 15550  punktów według zestawienia 

z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 64GB DDR4 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

6742 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3 w tym co 
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najmniej 1 porty USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

 Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera 

 Czytnik kart SD 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: Dell Precision 15 5540 lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 8 

Komponen

t 
Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Laptop - Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  

osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 5750  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark 

CPU Benchmarks.pdf” 

- Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB DDR4 

- Karta graficzna: Zintegrowana 

- Dysk SSD PCIe: Nie mniej niż 256 GB 

- Minimum dwa porty Thunderbolt 3 

- System operacyjny: macOS 

- Ekran:  

przekątna 13,3 cala, podświetlenie LED, 

rozdzielczość nominalna 2560 x 1600 pikseli  

 

np. Apple MacBook Air (MWTL2ZE/A/P1) lub 

równoważny spełniający powyższe wymagania 

 

 

Laptop nr 9 

Komponen

t 
Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Laptop - Procesor: 2 rdzeniowy,  4 wątkowy, 64bitowy,  

osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 4035  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark 

CPU Benchmarks.pdf” 
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- Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB DDR4 

- Karta graficzna: Zintegrowana 

- Dysk SSD PCIe: Nie mniej niż 256 GB 

- Minimum dwa porty Thunderbolt 3 

- System operacyjny: macOS 

- Ekran:  

przekątna 13,3 cala, podświetlenie LED, 

rozdzielczość nominalna 2560 x 1600 pikseli  

 

np. Apple MacBook Air (MWTJ2ZE/A/R1) lub 

równoważny spełniający powyższe wymagania 

 

Laptop nr 10 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

Laptop - Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  

osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 8200  punktów według zestawienia z 

dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

- Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB (DDR3, 2133 

MHz) 

- Karta graficzna: Zintegrowana 

- Dysk SSD PCIe: Nie mniej niż 256 GB 

- Minimum dwa porty Thunderbolt 3 

- podświetlana klawiatura z touchbarem 

- System operacyjny: macOS 

- Ekran: przekątna 13,3 cala, podświetlenie LED, 

rozdzielczość nominalna 2560 x 1600 pikseli  

np. Apple Macbook Pro  (MXK32ZE/A) lub 

równoważny spełniający powyższe wymagania 

 

 

Laptop nr 11 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 4MB, posiadający  zintegrowaną kartę 

graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 7850  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB DDR4 

 Karta graficzna osiągająca w teście Average G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 4460 punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 
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 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Dysk HDD: 1TB 

 Porty: wyjście HDMI, RJ45, nie mniej niż 3 porty USB w tym 

co najmniej 2 porty USB 3.0 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

 Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 17,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 12 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 11430  

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 8GB GDDR6, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

12444 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 1TB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: MSI GS65 9SF-649PL lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 
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Laptop nr 13 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 4MB, posiadający  zintegrowaną kartę 

graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 7850  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB DDR4 

 Karta graficzna osiągająca w teście Average G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 4460 punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, RJ45, nie mniej niż 3 porty USB w tym 

co najmniej 2 porty USB 3.0 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

 Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 17,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 14 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 7450  punktów 

według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 12 GB 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 4 porty USB w tym co 

najmniej 1 port USB 3.0 i co najmniej 1 port USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart micro SD 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli 
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Np.: ASUS M509DA-EJ071 lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 15 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią 

cache nie mniej niż 8MB, posiadający  zintegrowaną kartę 

graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 7350  punktów według zestawienia z dnia 

17.07.2020 dostępnego w załączniku „PassMark CPU 

Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB w tym co 

najmniej 1 port USB 3.0 i co najmniej 1 port USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart micro SD 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 14 cali, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli 

 Obudowa aluminiowa 

 Waga do 1,3 kg 

 

Np.: ASUS ZenBook 14 UX433FAC lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 16 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 10299  

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 
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załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

5873 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: nie mniej niż 128 GB 

 Dysk HDD: nie mniej niż 1 TB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart micro SD 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: Dell Inspiron 15 G5 (5587-6769) lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 17 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 11534   

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

11472 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 17,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: Lenovo Legion Y540-17 i7-9750H/16GB/512/Win10X 

RTX2060 lub równoważny spełniający powyższe wymagania 
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Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 18 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 11534   

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

11472 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: Dell Inspiron G5 i7-9750H/16GB/512/Win10 RTX2060 

lub równoważny spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Laptop nr 19 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 10299  

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, 
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osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

5731 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: NVMe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 2 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart pamięci 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 15,6 cala, rozdzielczość nominalna 3840x2160 

pikseli, dotykowy 

 

Np.: Dell XPS 15 9570 lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Część IV 

Stacja komputerowa nr 1 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 10299  

punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

5873 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 256 GB 

 Dysk HDD: nie mniej niż 1 TB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 2 porty USB 3.0 i co 

najmniej 1 port USB-C, port Gigabit Ethernet 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany lub zewnętrzny 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 17,3 cala, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, matowy 

 

Np.: MSI GV72 8RD-046XPL lub równoważny spełniający 

powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem  
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zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Stacja komputerowa nr 2 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 
 Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 6412  punktów 

według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 2GB GDDR5, 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik nie gorszy niż 

2562 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 

dostępnego w załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf” 

 Dysk SSD: PCIe, nie mniej niż 512 GB 

 Porty: wyjście HDMI, nie mniej niż 3 porty USB w tym co 

najmniej 1 port USB 3.0 i co najmniej 1 port USB-C 

 Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 ac 

 Czytnik kart micro SD 

 Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany lub zewnętrzny 

 System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

 Ekran: przekątna 14 cali, rozdzielczość nominalna 1920x1080 

pikseli, dotykowy 

 

Np.: ASUS ZenBook UX434FLC-AI193T lub równoważny 

spełniający powyższe wymagania 

 

Myszka optyczna,  bezprzewodowa, z wyłącznikiem 

zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 1000 dpi, nanoodbiornik 

z interfejsem USB, nie mniej niż 3 przyciski, rolka 

przewijania 

 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na kable 

i akcesoria, regulowany pasek naramienny o długości min. 1 

m, kolor czarny 

 

 

Część V 

Serwer obliczeniowy 

Komponent Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie 

produktu 

oferowanego 

Procesor 

 

6  rdzeniowy,  64bitowy,  osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy 

niż 9624  punktów według zestawienia z 
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dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

Płyta główna Kompatybilna z ww. procesorem, 

obsługująca pamięć DDR4 dual channel, nie 

mniej niż 18 gniazd PCIExpress  x1, nie  

mniej  niż 1  gniazdo  PCIExpress x16, 

wyjście HDMI, nie mniej  niż 4  gniazda 

USB 3.0, zintegrowany karta sieciowa 

Gigabit Ethernet 

Np: Asus B250 MINING EXPERT lub 

równoważna spełniająca powyższe 

wymagania 

 

Pamięć RAM Nie mniej niż 2 moduły po 16GB (DDR4, 

dual channel, minimalna częstotliwość pracy 

2400 MHz) 

 

Karta graficzna 

 

7 szt. (siedem) – o parametrach nie 

mniejszych niż: 

Liczba rdzeni min. 2300, architektura 

GPU:Turing, częstotliwość taktowania min. 

1400 i min. 1600 MHz w trybue boost, 

rozmiar zainstalowanej pamięci 8GB 

GDDR6, 

osiągająca w teście Average G3D Mark 

wynik nie gorszy niż 16245 punktów według 

zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark Video Card 

Benchmarks.pdf”,  

np. Gigabyte GeForce RTX 2070 Windforce 

2X 8GB GDDR6 lub równoważna 

spełniająca powyższe wymagania 

 

Reiser Przedłużacz slotu  PCI-E x 16 (min. 60cm) 

do kart graficznych, podłączany do slotu 

PCI-E x1 – szt.7 

 

Dysk SSD Pojemność  min. 500GB SATA III   

wykonany w technologii MLC lub TLC 

odczyt  oraz zapis powyżej 500MB/s 

 

Zasilacz Modularny  

moc min. 1800W 

sprawność min. 85% 

min. 20 x złącze PCIe (6+2 Pin) 

 

Obudowa Obudowa otwarta, dwupoziomowa, 

kompatybilna z ATX/XL-ATX/ 

możliwość  instalacji 7 kart graficznych  o 

długości min 265 mm 

możliwość do zainstalowania  min. 8 

wentylatorów 120mm 
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możliwość zainstalowania dwóch zasilaczy 

ATX 

System operacyjny  Bez systemu operacyjnego  

 

Część VI 

Tablet 

Parametry wymagane 

Nazwa producenta 

i oznaczenie produktu 

oferowanego 

- Ekran:  

dotykowy, pojemnościowy, wykonany w technologii IPS, 

wielkość 11 cali, rozdzielczość min. 2388 x 1668 

- Pamięć wbudowana: nie mniej niż 512GB 

- Procesor:  

8 rdzeniowy, architektura arm 64 bit 

- Wbudowane kamery: tył min. 12 Mpix, przód min. 7 Mpix 

- System operacyjny: iOS 12 

- wbudowany modem LTE 

- Łączność WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 

- Waga: max. 470g 

- Etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem 

- Bezprzewodowa klawiatura bluetooth  producenta 

urządzenia ze złączem lighting 

np. Apple iPad Pro 11" 512GB z Magic Keyboard lub 

równoważny spełniający powyższe wymagania 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1),  

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.  

 

oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

                                                 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani /Michał 

Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 80/ZP/20/ 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2019), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


