Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: PN-7-POIG/2010

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla
Gminy Radzymin.
Informacje ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przy Pl. Tadeusza
Kościuszki 2 w Radzyminie następującego sprzętu komputerowego z zainstalowanym
oprogramowaniem:
Notebooki wraz z oprogramowaniem - 70 szt.
2. Minimalne parametry techniczne sprzętu komputerowego zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Formularz oferty technicznej, w kolumnach Konfiguracja minimalna Zamawiającego.
3. Urządzenia, które będą dostarczone do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, mają
spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposaŜenia:
a. pełne wyposaŜenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta,
b. dokumentacja techniczna oraz instrukcje obsługi w języku polskim,
c. karta gwarancyjna producenta sprzętu,
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do wskazanego przez
Zamawiającego lokalu w budynku przy Pl. Tadeusza Kościuszki 2 w Radzyminie. Wykonawca
będzie zobowiązany do złoŜenia dostarczonego sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego
lokalu.
5. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie i zostanie przetestowany
przed dostarczeniem Zamawiającemu.
6. Oferowany sprzęt musi posiadać deklaracje CE, które naleŜy dołączyć do protokołu odbioru.
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7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia ofert równowaŜnych tzn. o parametrach
technicznych co najmniej takich jak wymienione w Opisie Technicznym (załącznik nr 4 do
SIWZ).
8. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem komputerowym dostarczy klucze/kody
aktywacyjne wymagane przy instalacji oprogramowania znajdującego się na dostarczonym
sprzęcie.
Czas realizacji zamówienia
1.Czas realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania
protokołu odbioru dostawy, zgodnie z treścią wzoru umowy.
2.Dostawa sprzętu komputerowego zrealizowana będzie, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy. Termin poŜądany - 24 kwietnia 2010 r.
Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy
3.

Wykonawca potwierdzi telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy sprzętu
komputerowego do Zamawiającego.

4.

Wykonawca dostarczy oraz przekaŜe sprzęt komputerowy, dokumentację, płyty
instalacyjne oraz kody/klucze instalacyjne.

5.

Zostanie sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu, zgodnie z treścią
umowy.

6.

Wykonawca przekaŜe, w formie zestawienia w wersji elektronicznej (na płycie CD) i
papierowej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi.
Gwarancja sprzętu komputerowego
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia trzyletniego okresu gwarancyjnego sprzętu
komputerowego, będącego przedmiotem zamówienia, na warunkach określonych w par.
6 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ

2.

Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym przekaŜe dokumenty zawierające warunki
gwarancji, sporządzone na podstawie zawartej umowy.
Burmistrz
/-/ Zbigniew Piotrowski
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