Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Dostarczenie sprzętu komputerowego typu laptop z
akcesoriami, oprogramowaniem systemowym i biurowym
oraz licencjami na te oprogramowania oraz z usługami
serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową ochroną
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1. Wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komputerów przenośnych (laptopów) z niezbędnym
wyposażeniem dodatkowym, z oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem biurowym,
niezbędnymi licencjami oraz z usługami serwisu gwarancyjnego. Komputery te dalej zwane będą
zamiennie „Urządzeniami” lub „Sprzętem”.
Dostawa realizowana jest w ramach wdrożenia Podsystemu koordynacji i monitoringu usług
opiekuńczych w środowisku, w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego
systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (m.st. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki,
Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia
Dostarczenie 488 kompletów komputerów przenośnych (laptop), wraz z oprogramowaniem
systemowym i oprogramowaniem biurowym, niezbędnym wyposażeniem dodatkowym,
gwarancją producenta oraz dodatkową ochroną. Laptopy będą przeznaczone dla pracowników
socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe w terenie.
Przewidywane jest udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji w zakresie, o którym mowa w
art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Możliwość skorzystania z prawa opcji skutkować będzie dostarczeniem
przez Wykonawcę maksymalnie 150 kompletów Sprzętu w ramach zamówienia opcjonalnego.
Przewidywane jest skorzystanie z prawa do realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem
opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z tego prawa w ogóle. Zamawiający
jest uprawniony do skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji wielokrotnie w terminie
obowiązywania Umowy. Skorzystanie z prawa opcji będzie uzależnione od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Zasady i wymagania niniejszego OPZ dotyczące Sprzętu objętego prawem opcji,
będą takie same jak te, które obowiązują w zakresie zamówienia podstawowego.

Strona 3 z 20

Sprzęt zostanie dostarczony na koszt własny Wykonawcy do lokalizacji przedstawionych w
podrozdziale 2.5 „Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczony sprzęt” .
Gwarancja producenta realizowana w zakresie serwisu przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta, na okres minimum 36 miesięcy (lub dłuży termin gwarancji,
wskazany przez Wykonawcę w ofercie) – przy czym okres gwarancyjny dla baterii musi wynosić
12 miesięcy. Dodatkowo sprzęt będzie objęty ochroną, od przypadkowych uszkodzeń
mechanicznych, przepięć prądu, zalania itp., na cały okres trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty dostawy Sprzętu potwierdzonej podpisanym bez
zastrzeżeń Jednostkowym Protokołem Odbioru Przekazania dla lokalizacji.

2.2 Założenie ogólne
1. Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z polskiej sieci dystrybucji,
oryginalnie zapakowane, nieuszkodzone.
2. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu refabrykowanego. Wymagana jest dostawa Sprzętu
nieużywanego, wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta.
3. Urządzenia muszą spełniać wymagania jakości handlowej.
4. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązującym prawie polskim.
5. Dostarczony produkt musi posiadać poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie
identyfikującą Urządzenie.
6. Gwarancja będzie świadczona w języku polskim.
7. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących
przedmiotem zamówienia oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie
mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie
niezupełnym.
8. Wykonawca dostarczy Sprzęt w ustalonych liczbach, do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego,
przedstawionych w podrozdziale 2.5 „Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczony Sprzęt”.
9. Dostawa Sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym
właściwościom Sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
10. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy
odczytywać jako parametry minimalne.
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11. Dostarczany Sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie przystosowane do polskich gniazd
sieciowych, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i
użytkowanie.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.
13. Wykonawca dołączy do Sprzętu komputerowego i oprogramowania instrukcję obsługi w języku
polskim.

2.3 Specyfikacja Urządzeń
Każdy dostarczony komputer przenośny typu laptop liczony jest jako zestaw, w skład którego wchodzi
laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym (oprogramowanie systemowe) oraz niezbędne
wyposażenie dodatkowe, tj.:
1) Zasilacz do laptopa z okablowaniem;
2) Torba;
3) Mysz;
4) Pakiet Microsoft Office 2021 Home & Business lub równoważny.
Jeśli nie jest napisane inaczej, dostarczone Urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze, niż
wymienione w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Specyfikacja minimalnych wymagań dla komputerów przenośnych.
Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, oraz
dedykowanej aplikacji Wywiad Środowiskowy, działającej w środowisku Windows 10 /
Windows 11
13-14.1” FHD (1920 x 1080), matowa, powłoka przeciwodblaskowa, bez dotyku, jasność
250 cd/m2, kontrast 600:1
Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 15000 punktów w
kategorii
Average
CPU
Mark.
Wynik
dostępny
na
stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesor posiadający min 10
rdzeni wg. specyfikacji producenta procesora. Pamięć podręczna cache min. 12MB.
8GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB. Dwa sloty na pamięć w tym
min. jeden slot wolny.
256GB SSD PCIe NVMe.
Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w
obrębie pamięci operacyjnej

Matryca
Procesor

Pamięć RAM
Pamięć masowa
Karta graficzna
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Klawiatura

Multimedia

Łączność
bezprzewodowa
Karta sieciowa
przewodowa
Bateria i zasilanie

Waga
Obudowa

BIOS

Certyfikaty

Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy.
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w
ciągu klawiszy F1-F12. Touchpad.
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy
2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę.
czytnik kart micro SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)
Karta Wi-Fi 6 AX + Bluetooth 5.2. Zintegrowana w obudowie. Karta WiFi z technologią
umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku do telewizora (np. WiFi
Direct)
Wbudowana 10/100/1000Mb. Gniazdo Ethernet w obudowie komputera
Min. 58Whr umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do
poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zewnętrzny zasilacz o mocy min. 65W ze złączem Typu – C
Waga maksymalna 1,65 kg z baterią bez zasilacza i myszki.
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie
chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia
notebooka min 180 stopni.
Komputer spełniający normy MIL-STD-810H (załączyć oświadczenie producenta do
oferty) lub przechodzący pozytywnie wszystkie testy kwalifikujące do otrzymania
standardu MIL-STD-810H.
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna
obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz
samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana
prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków
specjalnych.
Funkcje
logowania
się
do
BIOS
na
podstawie
hasła
systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem
systemowym/użytkownika dostępu do dysku twardego, funkcja umożliwiająca założenie
hasła na dysk, informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego
zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu
naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Laptop musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta Sprzętu na świadczenie usług serwisowych (należy
załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta na proces produkcji oraz serwisowania Sprzętu
(należy załączyć do oferty)
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Ergonomia

Diagnostyka

Bezpieczeństwo

System
operacyjny

Oprogramowanie
dodatkowe

Certyfikat ISO 50001 dla producenta Sprzętu (należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki.
Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym
(wydruk ze strony).
Zamawiający wymaga zgodności oferowanego modelu komputera z normą TCO
potwierdzoną certyfikatem jakości TCO w kategorii Notebooks – model oferowanego
komputera
musi
być
na
liście
Sprzętu
certyfikowanego
(https://tcocertified.com/product-finder) lub spełniać warunki równoważności podane
w Tabeli nr 5.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 21dB (załączyć oświadczenie producenta do oferty)
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci
flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający
przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez
okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub
sformatowanym dysku, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności podłączenia
Urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia
układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)
Czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional
lub równoważny.
Dla systemu operacyjnego Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional klucz
licencyjny zapisany trwale w BIOS, ma umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez
potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Klucz licencyjny obejmuje licencję na Windows 11 Professional w przypadku gdy
zainstalowana będzie wersja systemu operacyjnego Windows 10 Professional. Wersja
Polska.
Równoważność systemu operacyjnego opisana poniżej w Tabeli nr 2.
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną
licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej
dostępnej wersji,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji:
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
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Porty i złącza
Warunki
gwarancyjne,
wsparcie
techniczne

Dodatkowa
ochrona

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do
punktu e,
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne,
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy
jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga,
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację
kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mmrrrr),
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania),
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do
pliku o rozszerzeniu *.xml,
- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym
rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania
oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z
rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z
podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 2x USB 3.2 typ A, w tym 1 port z zasilaniem, 2x
Thunderbolt 4, gniazdo linki zabezpieczającej. Port LAN (10/100/1000)
Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (Next Business Day).
Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001: 2015 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii dysku twardego i konieczności wymiany na nowy, uszkodzone dyski
twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu
realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku.
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o Urządzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
Ochrona Urządzenia od przypadkowych uszkodzeń mechanicznych, przepięć prądu,
zalania obejmujące naprawę lub wymianę Urządzenia na nowe o zbliżonych, nie
gorszych parametrach, przez cały okres trwania wsparcia (minimum 36 miesięcy od
dnia podpisania bez zastrzeżeń Jednostkowego Protokołu Przekazania dla danej
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lokalizacji). Przewidziane maksymalnie jedno roszczenie rocznie w zakresie jednego
urządzenia
Torba

Mysz

Wyposażona w rączkę.
Wyposażona w odłączany pasek na ramię.
Wyposażona w osobną kieszeń dostosowana do wielkości komputera, zapewniającą
dodatkową ochronę w czasie transportu, wyposażoną w suwak błyskawiczny.
Wyposażona w osobną kieszeń/kieszenie na zasilacz i akcesoria komputerowe.
Wykonana z materiału zapewniającego ochronę przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, niska temperatura).
Kolorystyka stonowana, w ciemnych tonacjach.
Myszka laserowa, wykonana przez tego samego producenta co laptop, przewodowa na
USB, min. 2 przyciski, z rolką

Tabela nr 2. Specyfikacja minimalnych wymagań dla systemu operacyjnego
System operacyjny – MS Windows 10 Professional / Windows 11 Professional lub równoważny
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wymagane parametry i warunki techniczne
Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania
producenta oprogramowania.
Licencja nie może być ograniczona czasowo.
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne –
wymagane podanie nazwy strony serwera www.
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników Urządzeń przez Internet – witrynę producenta
systemu.
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której
podłączony jest komputer.
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie
wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
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14.
15.
16.
17.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory.
Pełna integracja z domeną Active Directory opartą na serwerach rodziny Windows Server 2012 –
2019
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany Sprzęt.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869)
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we
wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika w celu rozwiązania problemu z komputerem.
Możliwość zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Rozwiązanie to ma umożliwiać szybką
instalację systemu poprzez sieć komputerową.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania plików systemowych.
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych Sprzętu).
Oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i nigdy nieużywane oraz nieaktywowane na innym
urządzeniu
Oprogramowanie może zostać fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.
Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami
legalności, na przykład z tzw. naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez
producenta Sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory oraz SCCM
System operacyjny musi być kompatybilny ze wszystkimi aplikacjami działającymi w środowisku
Zamawiającego, tj. MS Windows
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacji i wirtualizacji

Tabela nr 3. Specyfikacja minimalnych wymagań dla pakietu biurowego
Oprogramowanie pakietu biurowego MS Office 2021 Home &Business lub równoważny
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8

Wymagane parametry i warunki techniczne
Oprogramowanie powinno być w wersji oficjalnej, niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu
alpha, beta, Community Preview (CP) lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez urząd
administracji publicznej.
Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika oraz dokumentacja i pomoc w języku polskim,
Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory –
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
formacie, który spełnia następujące warunki:
posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu
ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML
umożliwia wykorzystanie schematów XML
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać min.:
edytor tekstów
arkusz kalkulacyjny
narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
aplikację do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem i kontaktami)
narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia
typu tablet PC z mechanizmem OCR.
Edytor tekstów musi umożliwiać:
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edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych
i autokorekty,
wstawianie oraz formatowanie tabel,
wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
automatyczne tworzenie spisów treści
formatowanie nagłówków i stopek stron
sprawdzanie pisowni w języku polskim
śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
określenie układu strony (pionowa/pozioma),
wydruk dokumentów
wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003÷2013
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z
Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki)
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy
w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych;
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
tworzenie raportów tabelarycznych
tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu
tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych
tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
wyszukiwanie i zamianę danych
wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
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zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft
Excel w wersjach 2003÷2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji
specjalnych i makropoleceń
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
przygotowywanie prezentacji multimedialnych
prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu
nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umożliwiać:
pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców
tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów
bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
zarządzanie kalendarzem
udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
przeglądanie kalendarza innych użytkowników
zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach
zarządzanie listą zadań
zlecanie zadań innym użytkownikom
zarządzanie listą kontaktów
udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
przesyłanie kontaktów innym użytkowników
Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Word
w wersjach 2003÷2021, Microsoft Excel w wersjach 2003÷2021. Microsoft PowerPoint w wersjach
2003÷2021.
Pakiet w pełni obsługujący wszystkie istniejące pliki i dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy
użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 bez utraty
jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla oprogramowania: pliki tekstowe,
dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne, itp.)
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Oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
Licencja nie może być ograniczona czasowo.
Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i nigdy nieużywane oraz nieaktywowane na innym
urządzeniu
Oprogramowanie może zostać fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Tabela nr 4. Wymagania dla zamówienia

1

2

3

4

5

6

7

Wymagania dla zamówienia
We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z
rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie wiązały się
z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych, testowych czy migracyjnych po stronie
Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów
W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego, załączając do oferty dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia
wszystkie parametry równoważności. Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające
Zamawiającemu weryfikację spełniania przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów
równoważności.
Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi być w pełni kompatybilne z istniejącymi rozwiązaniami
w środowisku, w tym dedykowanymi ze względu na specyfikę aplikacjami, systemami, także w
warstwie aplikacyjnej.
Zamawiający zastrzega sobie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej
zgodności warunków i zakresu równoważności oferowanych produktów równoważnych. W takim
wypadku, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów
danego produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie równoważności oraz próbek
oferowanych produktów, dla celów wykonania testów w środowiskach Zamawiającego.
Sprawdzenie to, będzie polegać na przeprowadzeniu testów w warunkach odzwierciedlających
środowiska produkcyjne na sprzęcie Zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych
Zamawiającego, aplikacji, na plikach, arkuszach, bazach danych i dokumentach Zamawiającego.
Testowane będą opisane w wymaganiach SWZ funkcje produktów, wobec których to funkcji
Zamawiający powziął wątpliwość o ich zgodności z wymaganiami SWZ. W tym celu Wykonawca na
każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 roboczych dni
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od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego produktu wobec którego
Zamawiający powziął wątpliwość co do jego zgodności z wymaganiami SWZ. W odniesieniu do tych
produktów, na czas testów mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z
oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych,
publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu oferty.
Nieprzedłożenie oferowanych produktów równoważnych do przetestowania w ww. terminie
zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia. Po wykonaniu testów, dostarczone do
testów egzemplarze produktów będą zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek
Wykonawca musi zapewnić oraz udowodnić że oprogramowanie równoważne w przypadku systemu
operacyjnego Microsoft Windows charakteryzuje się cechami wymienionymi w Tabeli nr 2 a w
przypadku oprogramowania równoważnego dla pakietu biurowego Microsoft Office 2021 Home and
Business charakteryzuje się cechami wymienionymi w Tabeli nr 3.
Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności
posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
Integracja dostarczonego równoważnego oprogramowania nie może wymuszać wykonania
dodatkowych zmian programistycznych po stronie posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania oraz musi umożliwiać integrację ze wszystkimi rozwiązaniami, które Zamawiający
posiada w ramach istniejących środowisk.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla produktów równoważnych w formie licencji
czasowej.
Licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania i planów licencyjnych opartych o
rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego
produktu.
Oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej dostępnej wersji wydanej przez
producenta oprogramowania z wyłączeniem sytuacji, w której Zamawiający określił taki warunek w
opisie oprogramowania.
Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne
funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. Przerwa w działaniu
aktualnie eksploatowanego środowiska produkcyjnego nie może wynieść więcej niż 5 minut.
Migracja systemów zostanie zrealizowana w terminie maksymalnie 10 dni od daty podpisania
Umowy.
Dodatkowo w przypadku błędnego działania środowiska po instalacji oprogramowania
równoważnego Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu
poprawnego funkcjonowania w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili wykrycia błędnego
działania środowiska, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili wykrycia błędnego
działania środowiska oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ w
terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wykrycia błędnego działania środowiska.
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Tabela nr 5. Warunki równoważności dla Certyfikatu TCO
Warunki równoważności dla Certyfikatu TCO
W zakresie produkcji:
Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że proces
produkcji oferowanego Sprzętu przebiega w bezpiecznych warunkach, a w szczególności nie wystawia
pracowników na działanie niekorzystnych substancji chemicznych.
Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym o
przestrzeganiu w stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w produkcję praw człowieka oraz praw
dziecka.
Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001 na proces produkcji oraz serwisowania Sprzętu.
W zakresie bezpieczeństwa użytkownika końcowego:
Certyfikat niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający, że
oferowany Sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Potwierdzenie niezależnej organizacji o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że oferowany Sprzęt nie
emituje szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego – dotyczy komputerów stacjonarnych,
komputerów All-In-One oraz ekranów komputerów przenośnych.
W zakresie wydajności oraz kosztów użytkowania Sprzętu:
Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i
zasięgu międzynarodowym potwierdzający całkowity koszt użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership)
Sprzętu – szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej.
Wykonane przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym badanie
emisji hałasu oferowanego Sprzętu - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz
komputerów przenośnych.
W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności:
Funkcja umożliwiająca łatwe i bezpowrotne usunięcie wrażliwych danych w przypadku utylizacji, rozwiązanie
sprzętowe, działające również w przypadku uszkodzenia lub braku systemu operacyjnego na dysku dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.
Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności w cyklu życia produktu części zamiennych oraz
eksploatacyjnych.
W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego:
Badanie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzające, że
oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu oraz innych
uznanych za niebezpieczne substancji.
W zakresie recyklingu:
Oświadczenie producenta o prowadzeniu programu utylizacji Sprzętu uszkodzonego lub po zakończeniu cyklu
życia Sprzętu.
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2.4 Procedura odbioru
1. Harmonogram dostarczenia przedmiotu zamówienia zostanie ustalony między Zamawiającym,
a Wykonawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i będzie obejmował terminy
dostarczenia komputerów w liczbach i lokalizacji wskazanych w Tabeli 6.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia
ustalonym z Zamawiającym. Sprzęt zostanie dostarczony do wszystkich lokalizacji najpóźniej 60
dni roboczych od dnia podpisania Umowy, lub w krótszym terminie, wskazanym przez
Wykonawcę w ofercie (jednak nie krótszym niż 30 dni roboczych). Termin musi uwzględniać
okoliczności opisane poniżej w ust. 5 i 7.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy Sprzętu na co najmniej 3 dni robocze
przed planowanym terminem. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca przeprowadzi dostawę przedmiotu zamówienia w dniach roboczych w godzinach
8.00-14.00.
5. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do danej lokalizacji, zgodnie
z Tabelą 6 oraz harmonogramem, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 10 dni
roboczych od dnia dostarczenia, przeprowadzą wewnętrzne testy uruchomienia i kompletności
oprogramowania systemowego i biurowego.
6. W przypadku nie stwierdzenia wad sprzętu oraz wad dostawy, zostaną podpisane bez zastrzeżeń
przez Wykonawcę i Ośrodek Pomocy Społecznej Jednostkowe Protokoły Przekazania dla
lokalizacji, stwierdzające faktyczną liczbę kompletów sztuk dostarczonego Sprzętu wraz z
akcesoriami i oprogramowaniem.
7. W przypadku jakichkolwiek uwag do odbieranego przedmiotu zamówienia, Ośrodek Pomocy
Społecznej ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca dostarczy
niewadliwy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania
takiej informacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie
przeprowadzi w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia, wewnętrzne testy uruchomienia i
kompletności oprogramowania systemowego i biurowego dostarczonego sprzętu. W przypadku
braku uwag Ośrodka Pomocy Społecznej do Sprzętu określonego w zdaniu 2 – Wykonawca i
Ośrodek Pomocy Społecznej podpiszą Jednostkowy Protokół Przekazania dla lokalizacji.
8. Jeden egzemplarz każdego podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Ośrodek Pomocy
Społecznej Jednostkowego Protokołu Odbioru dla lokalizacji, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu (łącznie 18 sztuk).
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9.

Na podstawie podpisanych wszystkich (18) Jednostkowych Protokołów Przekazania dla lokalizacji,
podpisywany jest przez Zamawiającego i Wykonawcę ostateczny Protokół Odbioru Przedmiotu
Umowy.

2.5 Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczony Sprzęt
Komputery przenośne zostaną dostarczone do poniższych lokalizacji:
Tabela nr 6. Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczony Sprzęt wraz z liczbą kompletów.

Ośrodek Pomocy Społecznej
OPS Warszawa Bemowo
OPS Warszawa Białołęka
OPS Warszawa Bielany
OPS Warszawa Mokotów
OPS Warszawa Ochota
OPS Warszawa Praga Południe
OPS Warszawa Praga Północ
OPS Warszawa Rembertów
CPS Warszawa Śródmieście
OPS Warszawa Targówek
OPS Warszawa Ursus
OPS Warszawa Ursynów
OPS Warszawa Wawer
OPS Warszawa Wesoła
OPS Warszawa Wilanów
OPS Warszawa Włochy

Dane adresowe OPS i lokalizacja dostawy
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
ul. Marywilska 44C
03-042 Warszawa
ul. Stanisława Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa
ul. Falęcka 10
02-547 Warszawa
ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
ul. Karola Szymanowskiego 6
03-477 Warszawa
ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
ul. Św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
ul. Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
ul. Czereśniowa 35
02-457 Warszawa
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Liczba
kompletów –
razem 488
46
18
59
66
20
32
18
10
10
55
26
39
20
8
4
18

OPS Warszawa Wola
OPS Warszawa Żoliborz

ul. Gen. J. Bema 91
01-233 Warszawa
ul. Dembińskiego 3
01-644 Warszawa

36
3

3. Zasady rozliczania
1. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń
Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Gwarancja i serwis Sprzętu
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone komputery typu laptop na okres minimum 36
miesięcy (lub dłuży termin gwarancji, wskazany przez Wykonawcę w ofercie) – przy czym okres
gwarancyjny dla baterii musi wynosić 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty
dostawy Sprzętu potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń Jednostkowym Protokołem
Przekazania dla lokalizacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej On-Site NBD (na miejscu we
wskazanym miejscu przez Zamawiającego w reżimie „Next Business Day”) od momentu zgłoszenia
awarii.
3. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej niezwłocznie (najdalej w ciągu 48 godzin od
zgłoszenia awarii), na czas naprawy, sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych niż
Urządzenie w naprawie. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.
4. Odbiór Sprzętu z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego tj. danej siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz dostarczenie naprawionego Sprzętu jest po stronie Wykonawcy lub zewnętrznego
dostawcy świadczącego usługi w imieniu Wykonawcy.
5. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany gwarancyjnej uszkodzonych dysków na nowe o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych oraz zobowiązuje się pozostawić uszkodzone dyski w Ośrodku Pomocy Społecznej.
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6. Za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia lub dostarczenie Sprzętu
nienadającego się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiający będzie
naliczał kary umowne.
7. Wykonawca dostarczy dedykowany numer telefonu i/lub adres email do wsparcia technicznego
oraz zgłaszania awarii, działające w dniach roboczych w godzinach 8:00-17:00.
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