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  Projekt 

UMOWA NR ………………….. 

 

zawarta w dniu ………..……………………  2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 02-591), ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

………………. – ……………………………………………………………………………………………. 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

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

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr ………………. na „Zakup laptopów”, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 

tej ustawy.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy (zwanej dalej „Umową”) jest zakup 10 sztuk laptopów (zwanych dalej 

również: „Urządzeniami”), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe Urządzeń są zgodne ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, a dostarczone Urządzenia są fabrycznie 

nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, pakowane w oryginalne 

bezzwrotne opakowania producenta, a także odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych Urządzeń 

będących przedmiotem Umowy, a Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do 

korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

§ 2 

Termin i warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1,  

nie później niż do dnia 20 grudnia 2018 r. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych 

Urządzeń. 

2. W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy  

(w ilościach odpowiednio określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy), do siedziby Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w dniu 

roboczym, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00. Dostawa i wniesienie przedmiotu 

Umowy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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3. Wykonawca powiadomi telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 1 o planowanym terminie dostawy przedmiotu Umowy, nie później niż na 2 dni robocze 

poprzedzające dzień dostawy. 

4. Wraz z Urządzeniami Wykonawca dostarczy szczegółową specyfikację techniczną do każdego 

Urządzenia w języku polskim. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Urządzeń oraz 

zabezpieczenia na czas przewozu, w celu wydania Zamawiającemu w należytym stanie. 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 

6. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Strony sporządzą protokół odbioru 

przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

7. Za dzień odbioru przedmiotu Umowy (termin realizacji przedmiotu Umowy) uznaje się dzień 

podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu Umowy, 

potwierdzającego dostawę całego przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na 3 dni robocze przed 

dostarczeniem przedmiotu Umowy listy osób (imię i nazwisko, nr PESEL), wchodzących na teren 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nr rej. samochodu/ów,  przy pomocy 

którego/ych dostarczony zostanie przedmiot Umowy. W przypadku konieczności dokonania zmiany 

osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmian przeprowadzonych na żądanie 

Zamawiającego, wynikających ze względów bezpieczeństwa, Wykonawcę obowiązuje procedura 

opisana w niniejszym ustępie. Wykonawca zapewni wykonywanie prac, związanych z przedmiotem 

Umowy, wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślnie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonania prac osób, których wstęp 

na teren nieruchomości służby ochrony uznają za niepożądany, bez podania uzasadnienia odmowy 

dopuszczenia tych osób do prac. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie 

od Zamawiającego, natomiast Wykonawca wyznaczy inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej 

do wykonywania pracy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i techniczne 

przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wskutek wad prawnych lub technicznych brak jest po stronie 

Zamawiającego możliwości korzystania z przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia na swój koszt takich wad poprzez dostarczenie przedmiotu Umowy 

wolnego od wad. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu Umowy, przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt i ryzyko oraz przygotowania przedmiotu Umowy do ponownego odbioru. W takim 

przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 

niniejszego paragrafu. 

11. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego, powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w ust. 1. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy  

i stosowanymi normami technicznymi. 

§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w wysokości ……………….. złotych netto (słownie: …………………..), 

powiększone o podatek VAT w kwocie ………………… złotych (słownie: ………………..),  

co stanowi łącznie kwotę ……………….. złotych brutto (słownie: ………………), płatne  

w terminie i na zasadach określonych w ust. 2 – 4. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy, jest ostateczne i obejmuje 

wszelkie koszty i opłaty należne z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

podatek od towarów i usług, koszty opłat celnych, koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku i 

wniesienia przedmiotu Umowy do pomieszczeń, wskazanych przez Zamawiającego i koszty 

wymiany wadliwych Urządzeń na nowe, wolne od wad. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata za wykonany przedmiot Umowy 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Jako dzień zapłaty 

wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za 

zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest protokół odbioru przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 6, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

§ 4 

Gwarancja, rękojmia za wady i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres  

36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu 

Umowy, o którym mowa § 2 ust. 6, przy czym w przypadku, jeżeli okres gwarancji producenta jest 

dłuższy, przyjmuje się ten dłuższy okres. 

2. Gwarancji podlegają wszelkie wady Urządzeń, niepowstałe z winy Zamawiającego, a także 

niespełnianie deklarowanych przez Wykonawcę funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonych 

Urządzeniach. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych 

nieprawidłowości w działaniu przedmiotu Umowy elektronicznie, przez 5 dni w tygodniu (w dni 

robocze) w godzinach od 7:00 do 17:00, na adres: …………………………. Termin na usunięcie 

awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w działaniu przedmiotu Umowy oblicza się od 

momentu elektronicznego wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(ych) awarii, usterek, 

wad lub innych nieprawidłowości w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu dokonania 

przez Zamawiającego zgłoszenia w sposób określony w ust. 3, zaś w przypadku niedotrzymania tego 

terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia awarii, wad lub innych nieprawidłowości 

przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku, jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca udostępni urządzenie 

zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. W przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w terminie 5 dni po upływie 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Urządzenie zastępcze powinno pracować do czasu 

usunięcia awarii, usterki, wady lub innej nieprawidłowości w działaniu lub wymiany wadliwego 

urządzenia na nowe. 

6. Naprawy gwarancyjne i serwisowe będą świadczone w miejscu użytkowania Urządzenia.  

W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa w miejscu użytkowania Urządzenia, Wykonawca 

odbierze uszkodzone Urządzenie do naprawy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia. Po naprawie Wykonawca, w ramach Umowy, na własny koszt dostarczy Urządzenie 

wolne od wad do miejsca użytkowania Urządzenia. 

7. Zamawiający ma prawo oddać Urządzenie do naprawy gwarancyjnej bez dysków twardych.  

8. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany na nowy, uszkodzony 

dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. 

9. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu Umowy 

do/z serwisu pokrywa Wykonawca. 

10. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może 

wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 
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11. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

12. Po wykonaniu każdej naprawy Strony sporządzą Protokół dokonania naprawy (zgłoszenia 

serwisowego), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

§ 5 

Kary umowne  

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej: 

1) kwotę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

opóźnienia w wykonaniu Umowy, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień kalendarzowy opóźnienia, 

2) kwotę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie 

od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, Zamawiający może: 

1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do kary 

umownej, określonej w ust. 2 pkt 1, lub 

2) jeżeli opóźnienie przekracza 7 dni - odstąpić od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu na jej wykonanie, z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej  

w ust. 2 pkt 2.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 3 pkt 2 w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy 

wymaga formy pisemnej. 

5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku 

działania siły wyższej. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę (doręczenia 

Wykonawcy) pisemnego wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 1. 

7. Zapłata kar umownych, wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy, nie zwalnia 

Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku gdy przewidziana w Umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 6 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: ………………..; nr tel.: ………………, e-mail: …………… 

lub ………………..; nr tel.: ………………, e-mail: …………… 

2) po stronie Wykonawcy: ………………….. nr tel.: ………………, e-mail: ……….……. 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, reprezentują Strony w sprawach bieżących uzgodnień 

oraz merytorycznej współpracy i koordynacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy. 

3. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, 

wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony telefonicznie lub w formie elektronicznej. 
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4. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową 

lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania 

Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 

4.5.2016, s.1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, s.2), zwanym dalej „RODO”. 

 

5. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

6.   Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.  

 

§ 8 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz 

niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym 

następstwom. 

2. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań, 

zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich 

wypełnianiu. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione lub uprawdopodobnione przez 

Stronę, która się na nie powołuje. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły 

wyższej, na które powołuje się, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia lub powzięcia wiadomości o 

sile wyższej, o ile nie dotyczy to okoliczności powszechnie znanych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Przez „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych 

ustawowo za wolne od pracy. 

 

3. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Spory pomiędzy Stronami, wynikłe w związku lub na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Pisma przesłane na adresy Stron, określone w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że Strony poinformują pismem poleconym o zmianie adresu. Informacja będzie 

skuteczna w zakresie korespondencji wysyłanej od dnia następnego po dniu otrzymania informacji  

o zmianie (chyba, że w informacji o zmianie adresu wskazano termin późniejszy). 
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6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy); 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu dokonania naprawy (zgłoszenia serwisowego). 

  

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na: „Zakup 10 sztuk laptopów” 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Tabela 1. Wymagania dla jednego laptopa 

l.p. Nr produktu Opis/Charakterystyka produktu 

1 2XD25AV HP IDS i7-8750H 17 G5 Base NB PC 

2 3CN89AV#AKD Windows 10 Pro 64 POL 

3 3CN78AV NVIDIA Quadro P1X00 4GB Graphics 

4 2XD58AV Integrated HD 720p DualAryMic Webcam 

5 2XD28AV 17.3 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA 300 for HD Webcam 

ALSensor 

6 2XD51AV 64GB (4x16GB) DDR4 2666 

7 2XE12AV 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell Solid State Drive 

8 2XE00AV 256GB PCIe NVMe Three Layer Cell 2nd Solid State Drive 

9 2XE33AV Intel 9560 ac 2x2 nvP +Bluetooth 5 WW 

10 2XD56AV Fingerprint Sensor 

11 2XD20AV 6 Cell 95.6 WHr Long Life 

12 2XD19AV 200 Watt Smart PFC Slim AC Adapter 

13 3CX93AV Dual Point Backlit spill-resistant 

14 UE335AV HP 3 year Next business day Onsite with Defective Media Retention 

Notebook Only Service 

 

lub produkt równoważny spełniający poniższe wymagania: 

 

Tabela 2. Wymagania dla produktu równoważnego 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne laptopa 

1.  Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) 

w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast min 800:1, 

katy widzenia 85/85/85/85. 

2.  Procesor Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, 

taktowany zegarem co najmniej 2,20 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 

9 MB o TDP max 45W.  
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Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik 

min.: 12480 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.  

3.  Pamięć operacyjna 

RAM 

64GB (4x16GB) DDR4. Wszystkie użyte moduły pamięci muszą być dedykowane, 

znajdujące się na liście kompatybilności producenta laptopa. 

4.  Parametry pamięci 

masowej 

Co najmniej dwa dyski 512GB PCIe NVMe SSD + 256 GB PCIe NVMe SSD. 

Wszystkie zastosowane dyski muszą być dedykowane, znajdujące się na liście 

kompatybilności producenta laptopa. 

Wymagana możliwość rozbudowy do co najmniej 4 dysków. 

5.  Karta graficzna Zintegrowana w procesorze, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1155 punktów (wynik zaproponowanej 

grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze 

strony należy dołączyć do oferty. 

Dodatkowa dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB, ze sprzętowym 

wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average 

G3D Mark wynik na poziomie min.: 4480 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi 

znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy 

dołączyć do oferty. 

6.  Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki min. 2W. 

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD 

(1280x720@30fps). 

7.  Wymagania 

dotyczące baterii i 

zasilania 

6-cell, 96WHr, Prismatic. Bateria objęta 3-letnią gwarancją producenta. 

Czas pracy na baterii wg. dokumentacji producenta min. 16,5 godzin. 

Zasilacz o mocy min. 200W. 

8.  Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional 

PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu w firmie Microsoft. 

9.  Certyfikaty i 

standardy 

 Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta laptopa (należy załączyć do oferty). 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta laptopa (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 laptopa. 

 Potwierdzenie kompatybilności laptopa na stronie Microsoft Windows Hardware 

Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). 

 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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Wymagany wpis dotyczący oferowanego laptopa w internetowym katalogu 

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 

Certyfikat EnergyStar 6.1 – laptop musi znajdować się na liście zgodności dostępnej 

na stronie www.energystar.gov - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta laptopa, (ogólnopolski 

numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) 

dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu 

numeru seryjnego urządzenia: 

a) weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 

oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - 

CPU, HDD, pamięć), 

b) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu laptopa w 

najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 

oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony 

www producenta laptopa po podaniu numeru seryjnego laptopa lub modelu laptopa. 

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 

Internet za pośrednictwem strony www producenta laptopa. 

10.  Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 

zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 

22dB. 

11.  Bezpieczeństwo 1. BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy: 

 możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem 

indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii 

papilarnych, 

 możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock), 

 dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, 

czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników,  

 możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika linii papilarnych, 

modemu WWAN, modułu bluetooth, WLAN, 

 kontrola sekwencji boot-ącej, 

 możliwość startu systemu z urządzenia USB, 

  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 

 BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, 

jego numerem seryjnym, wersji BIOS, a także informację o: typie 

zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu 

graficznego. 

2. Wbudowany czytnik linii papilarnych. 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington. 

4. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z 

dysku twardego. 

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego 

zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym 

AES 256bit. 

6. Złącze typu Kensington Lock. 

http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
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7. Wbudowany czytnik Smart Card. 

8. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze 

standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). 

9. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych  warunkach. 

Konstrukcja laptopa „business- rugged”, według normy  Mil-Std-810G. 

12.  Warunki gwarancji Minimum 3-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu eksploatacji urządzeń. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta laptopa – dokumenty potwierdzające załączyć do 

oferty. 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta. 

13.  Wymagania 

dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1 x Mini DisplayPort 1.3, 1 x HDMI 2.0, 2 x Thunderbolt 

3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.3, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3 szt. 

USB 3.0 w tym 1 szt. dosilona, RJ-45, 1 x złącze audio COMBO 

słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart 

Card. 

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz 

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (ilość anten: 2x2), zintegrowany z płytą główną lub w 

postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.  

3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US -QWERTY), min. 102 

klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad. Poinstick 

4. Możliwość rozbudowy o wewnętrzny napęd optyczny DVD/Blu-Ray. 

5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0. 

6. Wbudowany czytnik linii papilarnych. 

7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. 

8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 

Wymagania ogólne: 

1. Laptopy muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem 

ekspozycji i wystaw, kompletne, wolne od wad. Nie dopuszcza się rozwiązań typu „refubrished” 

itp. 

2. Laptopy muszą posiadać wszystkie komponenty zapewniające właściwe użytkowanie (np. 

przewody zasilające itp).  
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

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

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

Ze strony Zamawiającego: 

 

……………………………………. 

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

 (nazwa i adres)              (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………….. z dnia ………. jest: 

 

Lp. Nazwa przedmiotu dostawy 
Jednostka 

miary 
Liczba Wartość Uwagi 

      

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………............................................ 

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

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

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością 

zaoferowaną w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia 

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

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

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

Negatywny* – zastrzeżenia  

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

 

Podpisy: 

 ……………………………………                           ……………………………………       

 ……………………………………                           

 (Przedstawiciel/e Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 

* niewłaściwe skreślić 
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         Załącznik nr 4 do Umowy  

PROTOKÓŁ DOKONANIA NAPRAWY (zgłoszenia serwisowego) 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

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

 (nazwa i adres)         (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

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

(nazwa i adres)         (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Nazwa naprawianego produktu, model, nr seryjny, ilość: 

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

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

Opis uszkodzenia: 

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

Data 

zgłoszenia naprawy 

 Data 

rozpoczęcia naprawy 

 

Adres serwisu: 

…………………………………………………... 

Imię i nazwisko wykonującego naprawę: 

…………………………………………………... 

Uwagi wykonującego naprawę: 

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

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

Uwagi przedstawiciela Zamawiającego: 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Termin realizacji Zgłoszenia: 

Zgłoszenie zostało wykonane w terminie / nie zostało wykonane w terminie* 

Opóźnienie wyniosło: 

* niewłaściwe skreślić 

Data i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego 

………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego 

………………………………………………………… 

 

Podpisy: 

 

 

 ……………………………………                    ……………………………………       

(Przedstawiciel Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 


