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Przedmiot zamówienia:
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I .  Opis przedmiotu  zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa komputerów przenośnych  w ilościach  i  o  parametrach 
technicznych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć i wnieść sprzęt bez dodatkowego wynagrodzenia  do 

wskazanego pomieszczenia w siedzibie  Zamawiającego.
3.  Gwarancja jakości, o której mowa w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji nie może zawierać 

następujących warunków:
3.1. ograniczać  okresu  gwarancji  jakości  poprzez  uwzględnienie  naturalnego  zużycia  elementów 

wchodzących w skład sprzętu komputerowego ;
3.2. nakładać  obowiązku  dokonywania  przez  Zamawiającego  przeglądów  okresowych,  szkoleń 

pracowników itp. ;
3.3. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi 

kosztami  związanymi  z  dostawą sprzętu  objętego niniejszym zamówieniem,  a także  zawierać 
dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

3.4. dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji ( numeracji ) niż stosowany u 
Zamawiającego

3.5. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;

3.6. ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy sprzętu komputerowego;
4. Zamawiany sprzęt musi posiadać :
4.1. oprogramowanie z odpowiednimi licencjami
4.2. komplet sterowników
4.3. gwarancji
 

I I .  Sk ładanie ofer t  częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Wykonawca przystępujący do postępowania może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie zadania.

I I I .  Sk ładan ie ofer t  war iantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.  Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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V.  Zamówienia uzupełn ia jące

Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

VI.  Aukc ja  e lekt ron iczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VII .  Koszt  udzia łu  w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII I .  Termin wykonania zamówienia

20 dni od dnia podpisania umowy.

IX .  Warunk i  udzia łu w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
      osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

X.  Opis sposobu dokonywania oceny spełn ian ia warunków 
udzia łu w postępowaniu

1.Spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
będzie  złożenie  oświadczenia  zawartego  w  formularzu  „  Oświadczenie  wykonawcy  „  oraz 
udokumentowanie faktu zarejestrowania działalności gospodarczej.
 2.  Dla  warunków  wymienionych  w  rozdziale  IX.  pkt  2,3,4  złożenie  oświadczenia  zawartego  w 
formularzu „ Oświadczenie wykonawcy ” .

XI .  Wymagane oświadczenia  i  dokumenty potwierdzające 
spełn ienie  warunków udzia łu  w postępowaniu
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1. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (Załącznik nr 3 do specyfikacji).
2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert. 

XI I .  Sposób porozumiewania s ię zamawia jącego z  wykonawcami 
oraz przekazywania  oświadczeń i  dokumentów

Zamawiający dopuszcza formę pisemną oraz faksem z wyłączeniem postępowania protestacyjnego, 
gdzie Zamawiający dopuszcza tylko formę pisemną,  zgodnie z art. 27 Pzp.

XI I I .  Osoby uprawnione do porozumiewania  s ię z  wykonawcami 

W sprawach merytorycznych: informatyk Maciej Michalak,  tel. 42 676 87 38.
W sprawach proceduralnych: inspektor Anna Zawadzka, tel. 42 676 86 92. 

XIV.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XV.  Termin związania ofer tą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XVI .  Opis  sposobu przygotowania  o fer ty

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 1 Pzp). Załączone 
dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie nie musi być 
wykonane przez tłumacza przysięgłego.

3. Wszystkie  rubryki  formularzy muszą  być  czytelnie  wypełnione.   Wadliwe,  a  w szczególności 
niecałkowicie lub nieczytelnie wypełnione formularze spowodują odrzucenie oferty.

4. Oferta  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Za  podpisanie 
uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub firmową.

5. Zamiast  oryginałów  można  składać  czytelne  kserokopie  dokumentów,  poświadczone  „za 
zgodność”  własnoręcznym podpisem upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy z  pieczątką 
imienną lub firmową.
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6. Upoważniony  przedstawiciel  Wykonawcy  to  osoba  lub  osoby  wyszczególnione  w  odpisie  z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Może to 
być też osoba, dla której zamieszczono w ofercie upoważnienie podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.

7. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający ingerencję w treść oferty.
8. Oferta powinna posiadać ciągłą numerację stron.
9. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów, w podanej niżej kolejności: 

1) Wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  stanowiący  Załącznik  nr  2  do  niniejszej 
specyfikacji.

2) Wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy”, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji.

3) Wypełniony formularz „Warunki gwarancji i serwisu” stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej 
specyfikacji.

4) Wypełnione  i  podpisane  „  Oświadczenie  o  zgodności  ”,  potwierdzające  spełnienie  norm 
bezpieczeństwa  (  CE  ),   oraz  posiadanie  certyfikatów  ISO  przez  proponowany  sprzęt,  a 
stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

10. Do oferty należy załączyć:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
      Z odpisu musi wynikać kto jest uprawniony do reprezentowania firmy.
2) Upoważnienie  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  postępowaniu  w  postaci  oryginału  lub 

notarialnie poświadczonej kopii. Upoważnienie to, wystawione dla osoby podpisującej ofertę 
wraz z załącznikami, załączają wykonawcy tylko w przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest 
wyszczególniona w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy.

3) Dokument  ustanawiający  pełnomocnika  do  reprezentowania  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Dokument  ten  załączają  tylko  wykonawcy 
występujący wspólnie.

4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
5) Tabelaryczne zestawienie cen, zawierające : opisy pozycji, ilość, cenę jednostkową brutto, cenę 

łączną brutto dla danej pozycji, cenę brutto dla całości zadania.
6) Szczegółowy opis techniczny zestawów komputerowych i  pozostałych urządzeń.  Opis  musi 

zawierać  dane  techniczne  wszystkich  urządzeń  a  dla  komputerów  również  urządzeń 
zintegrowanych z płytą główną.

7) Harmonogram czynności konserwacyjnych, zawierający opis wykonywanych czynności oraz 
częstotliwość  ich  wykonywania.  Harmonogram  zamieszcza  się  tylko, jeżeli  Wykonawca 
przewiduje wykonywanie czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji.

11.W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o  udzielenie 
zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców składa dokumenty wskazane w ustępie 10 pkt 1) i  2).
12.Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  za  granicą,  zamiast  dokumentów 
wymienionych w ustępie 10 pkt 1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie 
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ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert).
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie 12, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ).

XVI I .  Mie jsce oraz termin sk ładania  i  o twarc ia ofer t

1. Miejsce dostarczenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. ul. Kilińskiego nr 152 .

2. Termin składania ofert:   23 październik  2008 r. do godziny 12: 30. 

3. Oferta  zostaje  uznana  za  dostarczoną  w  terminie,  jeżeli  fizycznie  znajdzie  się  w  Biurze 
Podawczym Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2.

4. Do oferty składanej w biurze podawczym  można załączyć pismo przewodnie, na kopii którego 
Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

5. Ofertę należy złożyć w jednej  nieprzeźroczystej   kopercie lub opakowaniu,  zaadresowanym do 
Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie lub opakowaniu,  nazwy zamówienia  oraz nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. Przykładowy sposób zaadresowania koperty: 

6. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152.
7. Czas otwarcia ofert:  23 październik 2008 r. godz. 1300.
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< Nazwa Wykonawcy >
< Adres Wykonawcy >            

                                     Prokuratura Okręgowa w Łodzi
                                     90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152

„ Oferta na zakup - dostawę komputerów przenośnych ” 

Nr sprawy:  III G 2300 / 9 / 2008

Nie otwierać przed godz. 13:00 dnia  23 październik 2008 r.



                                                                                                                    

XVI I I .  Opis  sposobu obl iczenia  ceny

Ceną  oferty  jest  łączna  cena  brutto  dla  jednego  zadania,  wynikająca  z  sumowania   wyceny 
poszczególnych elementów dostawy i powtórzona na formularzu ofertowym.

XIX.  Waluty obce,  w jak ich mogą być prowadzone roz l iczenia 
między zamawia jącym a wykonawcą

Zamawiający dopuszcza w rozliczeniach jedynie walutę polską (PLN).

XX.  Kryter ia  wyboru o fer ty

    Cena Wc = 100 %.

XXI .  Opis  sposobu oceny o fer ty

Cn

Wc =     ×  100 
Cb

gdzie:
Wc - wartość punktowa oferty,
Cn      - cena najniższa spośród  wszystkich ofert

       Cb      - cena badanej ofert ( w złotych , z podatkiem VAT ).
   

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową, z 
zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 Pzp.

XXI I .  Formalności  n iezbędne do zawarc ia  umowy

Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania:
1. Po  wyborze  oferty  Wykonawca  dostarczy  do  Zamawiającego,  w  terminie  7  dni,  dokumenty 

potwierdzające oświadczenie zawarte w formularzu „ Oświadczenie o zgodności „. Dokumenty te 
powinny  być  sporządzone  w  języku  polskim,  lub  w  jednym  z  języków  urzędowych  Unii 
Europejskiej  i  być przetłumaczone na język polski.  Tłumaczenie nie musi być wykonane przez 
tłumacza przysięgłego.   

2. Zamawiający przygotuje umowę
3. Zamawiający podpisze umowę ze swojej strony.
4. Podpisana przez Zamawiającego umowa zostanie przekazana Wykonawcy do podpisu.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną przez siebie umowę.
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XXI I I .  Wzór  umowy

Wzór umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XXIV.  Środki  ochrony prawnej  przys ługu jące wykonawcy

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej, wymienione w przepisach 
art. 179 - 183 Pzp.

XXV.  Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  mają  zastosowanie 
postanowienia wyżej cytowanej ustawy Pzp.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego UZP pod numerem 268335- 2008
15.10.2008

a/z
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Załącznik nr 1 do SIWZ

ZADANIE NR 1
Komputery przenośne  z oprogramowaniem systemowym i torbą – 30 
stuk

• Procesor dwurdzeniowy
• Częstotliwość pracy procesora min. 2.2 GHz
• Pamięć podręczna procesora L2 (cache) min 3MB.
• Wielkość matrycy min. 12’’, max. 14.1’’
• Rozdzielczość matrycy min. 1280x800 pikseli
• Pamięć RAM min. 2048 MB
• Typ pamięci min. DDR2 667MHz lub DDR3 1066MHz 
• Możliwość rozszerzenia pamięci do co najmniej 4096MB
• Jedno wolne gniazdo pamięci
• Dysk twardy o pojemności min. 160GB, interfejs SATA, prędkość obrotowa talerzy 

min. 5400 obr./min lub dysk SSD o pojemności min 160 GB
• Napęd DVD+/-RW DL
• Zintegrowana karta graficzna z pamięcią (współdzieloną lub własną) min. 256MB
• Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet
• Wbudowane głośniki
• Wbudowane złącza:

a) D-Sub
b) TV-OUT
c) Wejście mikrofonu
d) Wyjście słuchawkowe
e) PCMCIA lub ExpressCard
f) Min. 3xUSB 2.0
g) RJ-45 Gigabit Ethernet
h) zasilania

• Bluetooth
• Karta WI-FI wspierająca min. standard 802.11g i\lub szybszy
• Wbudowana kamera internetowa
• Torba  do  notebooka  wyposażona  w  oddzielną  komorę  lub  kieszeń  na  dokumenty 

formatu A4
• Myszka Optyczna (typu „mobile” z zwijanym przewodem), min.  2 przyciski z rolką 

przewijania pionowego, złącze USB
• Waga z baterią  nie więcej niż 2,6kg
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• Na ekranie nie może być żadnego tzw. „martwego sub-piksela”
• Gwarancja: min. 12 miesięcy
• W zestawie dołączone oprogramowanie:

a) system operacyjny Microsoft Vista Bussines SP1 i\lub Windows XP 
Professional z zintegrowanym Service Packiem 3

b) Pełna wersja programu do nagrywania płyt CD/DVD
c) Pełna wersja programu do odtwarzania płyt DVD

Wymagania dodatkowe
• Wymagany jest opis techniczny notebooka uwzględniający wszystkie zamieszczone w 

opisie wymagania.
• Proponowany  sprzęt  musi  posiadać  wymagane  certyfikaty  bezpieczeństwa  (CE). 

Certyfikaty te mają być okazane na żądanie.
• Wymagamy  aby  sprzęt  pochodził  od  oferenta.  Nie  dopuszcza  się  możliwości 

podwykonawców.
• Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
• Producent  sprzętu  musi  posiadać  certyfikat  z  rodziny  ISO  9000  na  produkcję 

notebooków. Potwierdzenie posiadania certyfikatu ma być okazane na żądanie. 
• Pisemne  oświadczenie  dostawcy,  że  proponowany  sprzęt  posiada  certyfikat 

bezpieczeństwa (CE), a producent sprzętu posiada certyfikat z  rodziny ISO 9000 na 
produkcję notebooków.

Wymagania dotyczące gwarancji
• Gwarancja min. 12 miesięcy 
• Firma  serwisująca  musi  posiadać  autoryzację  producenta  komputera  (odpowiednie 

dokumenty potwierdzające mają być okazane na żądanie)
• W  przypadku  uszkodzenia  notebook  będzie  przekazywany  do  naprawy  bez  dysku 

twardego.
• W przypadku awarii  dysku twardego obsługa gwarancyjna wykonana zostanie  przez 

wymianę  na  nowy.  Uszkodzony  dysk  twardy  w  części  mechanicznej  pozostanie 
własnością Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ewentualnemu zwrotowi podlegać będzie 
jedynie część elektroniczna.

• W  okresie  gwarancyjnym  wszystkie  czynności  konserwacyjne  wymagane  przez 
dostawcę będą wykonywane nieodpłatnie.

ZADANIE NR 2
Trzy komputery przenośne z oprogramowaniem systemowym

• Procesor Intel P8600 lub wydajniejszy.
• Pamięć podręczna procesora L2 (cache) min 3MB.
• Częstotliwość FSB min. 1066 MHz
• Wielkość matrycy 14,1’’ matowa
• Rozdzielczość matrycy min. 1440x900 pikseli
• Pamięć RAM min. 4096 MB
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• Typ pamięci DDR3 1066MHz
• Dysk twardy min. 250GB SATA 5400 obr./min.
• Wbudowany napęd DVD+/-RW DL
• Zewnętrzna karta graficzna z pamięcią dedykowaną min. 256MB
• Karta graficzna wspierająca technologie DX10.1, SM4.1
• Wbudowane głośniki
• Wbudowane złącza:

i) D-Sub
j) Wejście mikrofonu
k) Wyjście słuchawkowe
l) FireWire
m) 3xUSB 2.0
n) RJ-45 Gigabit Ethernet
o) ExpressCard

• Touchpad + tackpoint
• Bluetooth
• Karta W-Lan wspierająca co najmniej standardy 802.11 a/g/n
• Bateria Litowo-Jonowa z min. 6 komorami
• Waga nie więcej niż 2.2 kg wraz z baterią
• Na ekranie nie może być żadnego tzw. „martwego sub-piksela”
• W zestawie dołączone oprogramowanie:

d) system operacyjny Microsoft VistaBussines  SP1 
e) Nośnik Windows XP recovery
f) Pełna wersja programu do nagrywania płyt CD/DVD
g) Pełna wersja programu do odtwarzania płyt DVD

Wymagania dodatkowe
• Wymagany jest opis techniczny notebooka uwzględniający wszystkie zamieszczone w 

opisie wymagania.
• Proponowany  sprzęt  musi  posiadać  wymagane  certyfikaty  bezpieczeństwa  (CE). 

Certyfikaty te mają być okazane na żądanie.
• Wymagamy  aby  sprzęt  pochodził  od  oferenta.  Nie  dopuszcza  się  możliwości 

podwykonawców.
• Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
• Producent  sprzętu  musi  posiadać  certyfikat  z  rodziny  ISO  9000  na  produkcję 

notebooków. Potwierdzenie posiadania certyfikatu ma być okazane na żądanie. 
• Pisemne  oświadczenie  dostawcy,  że  proponowany  sprzęt  posiada  certyfikat 

bezpieczeństwa (CE), a producent sprzętu posiada certyfikat z  rodziny ISO 9000 na 
produkcję notebooków.

Wymagania dotyczące gwarancji
• Gwarancja min. 12 miesięcy 
• Firma  serwisująca  musi  posiadać  autoryzację  producenta  komputera  (odpowiednie 

dokumenty potwierdzające mają być okazane na żądanie)
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• W  przypadku  uszkodzenia  notebook  będzie  przekazywany  do  naprawy  bez  dysku 
twardego.

• W przypadku awarii  dysku twardego obsługa gwarancyjna wykonana zostanie  przez 
wymianę  na  nowy.  Uszkodzony  dysk  twardy  w  części  mechanicznej  pozostanie 
własnością Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ewentualnemu zwrotowi podlegać będzie 
jedynie część elektroniczna.

W okresie gwarancyjnym wszystkie czynności konserwacyjne wymagane przez dostawcę będą 
wykonywane nieodpłatnie.
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