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Załącznik nr 3 do SIWZ

„Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KPP Wodzisław Śląski
w ramach pierwszego wyposażenia”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Zamawiający żąda aby procesor wskazany w pozycji 1 „Komputer stacjonarny”, w pozycji 2 „Notebook 1”, w pozycji 3
„Notebook 2”, w pozycji 4 „Notebook 3”, pozycji 7 „Tablet ”, pozycji 9 „Platforma nawigacyjna” formularza cenowego
dla zadania nr 1 i pozycji 1 „Serwer domeny” formularza cenowego zadania nr 2 - posiadał wydajność nie mniejszą niż
wskazaną w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy zgodny z testem PassMark http://cpubenchmark.net (test
z 2016 – 18.03.2016 r. stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.). Dostarczony asortyment w ramach zadania podstawowego
oraz w ramach opcji musi być oznaczony znakiem CE, produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu w ramach prawa opcji dla zadania według potrzeb Zamawiającego, do
wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. W ramach opcji zakres zakupywanego sprzętu (tj.
rodzaj sprzętu i ilość) zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku
podjęciu decyzji o skorzystaniu z opcji. Ceny jednostkowe oraz rodzaj (w tym producent, model) sprzętu
zakupywanego w ramach opcji będzie identyczny jak dla zamówienia podstawowego w złożonej ofercie. Zamawiający
skorzysta z prawa opcji w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych. Zamawiający dopuszcza
możliwość skorzystania z prawa opcji w części. Termin realizacji opcji 31 marzec 2017r.

3. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt, zarówno w ramach zamówienia podstawowego jak
i w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego
produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela
handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod
warunkiem, iż funkcjonalność sprzętu pozostanie bez zmian, a cena nie będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie
Wykonawcy.

4. Miejscem dostawy zamówienia podstawowego będzie lokalizacja KPP Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 180B.;
a dla zamówienia dodatkowego KWP Katowice , ul. Lompy 19.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia w pozycjach wyszczególnionych
w załączniku nr 2 do SIWZ udzielił gwarancji nie mniejszej niż okres wskazany w tym załączniku od dnia podpisania
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protokołu odbioru jakościowo – ilościowego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. Wykonawca może zaoferować
sprzęt z gwarancją minimalną (tj 24 m-ce) lub zwiększyć okres gwarancji.

6. Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment w ramach zadania podstawowego oraz w ramach opcji był
fabrycznie nowy, gatunku I oraz aby Wykonawca wraz z ofertą złożył certyfikaty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
UWAGA: Zgodnie z projektem umowy dopuszcza się zmianę asortymentu, w przypadku wykazania przez Wykonawcę,
iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, zgodnie ze szczegółowymi
zapisami określonymi w projektach umowy.

7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy.
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