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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Ogród Zoologiczny 

Kaprala Wojtka 3 

61-063 Poznań 

www.zoo.poznan.pl 

Email: sekretariat@zoo.poznan.pl 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 

Podział na zadania: 

1. Zadanie 1 - Dostawa przełącznika sieciowego, kamer i urządzeń NAS 

 

2. Zadanie 2 - Dostawa, montaż i uruchomienie multimedialnych ekranów dotykowych 

 

3. Zadanie 3 -  Pozostały sprzęt wyposażenie pomieszczeń 

 

4. Zadanie 4 - Dostawa, montaż i uruchomienie pozostałych elementów multimedialnych 

 

W zakresie zadania nr 1: 

 

I. Dostawa przełącznika sieciowego o następujących cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych: 

 

Wymagania podstawowe: 

1. Przełącznik posiadający min. 24 interfejsów 10/100/1000BASE-T, min. 4 interfejsy uplink 1GBASE-X SFP , min. 

2 interfejsy uplink 10GBASE-X SFP+ oraz minimum 2 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do łączenia urządzeń w stos.    

2. Wbudowany dodatkowy interfejs do zarządzania poza pasmem - out of band management.  

3. Przełącznik musi wspierać technologię Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af (PoE) 

do zasilania urządzeń takich jak punkty dostępowe WLAN, telefony VoIP i kamery monitoringu wizyjnego. 

4. Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich interfejsach 

10/100/1000BASE-T. 

5. Wysokość urządzenia nie więcej niż 1U. 

6. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na 

poziomie min. 380W zapewniając jednocześnie min. 15W dla wszystkich interfejsów 10/100/100BASE-T.  

7. Przełącznik musi mieć możliwość instalacji dodatkowego wewnętrznego lub zewnętrznego źródła zasilania. 

 

Wydajność: 

1. Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 128 Gbps oraz szybkości 

przełączania min. 95 Mpps. 

2. Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia fizycznych przełączników w zarządzane z pojedynczego 

adresu IP jedno logiczne urządzenie. Do łączenia przełączników muszą być wykorzystane dedykowane interfejsy 

– bez ograniczania liczby interfejsów uplink. Architektura stosu musi umożliwiać realizację zamkniętej pętli. 
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Wydajność przełączania w stosie min. 40Gbps. Wymagana jest możliwość łączenia do 8 przełączników w stos (w 

tym również przełączników nie wspierających technologii PoE).   

3. Tablica MAC adresów min. 16k. 

4. Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM. 

5. Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash. 

6. Pojemność bufora pakietów min. 1,5 MB. 

7. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094. 

8. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do 

wspólnych zasobów sieci. 

9. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów). 

10. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad. 

11. Obsługa Quality of Service: 

a. IEEE 802.1p 

b. DiffServ 

c. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

12. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB 

13. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)  

14. Wbudowany DHCP serwer i klient. 

15. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware 

16. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci 

17. Możliwość monitorowania zajętości CPU 

18. Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) 

 

Obsługa routingu IPv4: 

1. Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding. 

2. Pojemność tabeli routingu min. 450 wpisów. 

3. Routing statyczny. 

4. Obsługa routingu dynamicznego IPv4 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu RIPv1/v2. 

5. Policy Based Routing dla IPv4. 

6. Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o protokół OSPF. 

 

Obsługa routingu IPv6: 

1. Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding. 

2. Pojemność tabeli routingu min. 225 wpisów. 

3. Routing statyczny. 

4. Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu RIPng. 

5. Policy Based Routing dla IPv6. 

6. Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o protokół OSPF v3. 

 

Obsługa ruchu multicast: 

1. Statyczne przyłączenie do grupy multicast. 

2. Filtrowanie IGMP. 

3. Obsługa IGMP v1 (RFC 1112). 

4. Obsługa IGMP v2 (RFC 2236). 

5. Obsługa IGMP v3 (RFC 3376). 

6. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping.  

 

Bezpieczeństwo sieciowe: 

1. Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizmów: 

a. IEEE 802.1x, 

b. Web-based, 

c. Adres MAC. 
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2. Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na jednym porcie.  

3. Obsługa Guest VLAN. 

4. Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 

5. Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865). 

6. Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866). 

7. Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu (ACL) pracujące na warstwie 2, 3 i 4.  

8. Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika. 

9. Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 

10. Obsługa DHCP Option 82. 

11. Obsługa Trusted DHCP Server. 

12. Obsługa DHCP Snooping. 

13. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na interfejsach wyjściowych z kwantem 8 kb/s. 

14. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 

15. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 

16. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 

17. Obsługa PVST+.Obsługa G.8032.  

18. Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 8 interfejsów. 

 

Zarządzanie: 

1. Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP.  

2. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 

3. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu http i https. 

4. Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

5. SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

6. Ping dla IPv4 / IPv6. 

7. Traceroute dla IPv4 / IPv6. 

8. Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 

9. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757). 

10. Obsługa RMON2 (RFC 2021). 

 

Gwarancja: 

1. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres min. 5 lat umożliwiającego: 

a. bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware, 

b. wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii, 

c. wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon.  

 

Wymagane wyposażenie dodatkowe: 

a. okablowanie zasilające,  

b. licencja umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku ograniczeń czasowych 

na okres min. 5 lat). 

c. komplet wkładek dla wszystkich portów SFP, LC, SM, 1310 nm, 10 km oraz SPF+, LC, SM, 1310 nm, 40 km 

 

II. Dostawa 5 szt. kamer o następujących cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych: 

1. zakres temperatur pracy: nie węższy niż 0ºC do 50ºC, 

2. gotowa do montażu na zewnątrz, 

3. rozdzielczość HDTV 1080p, 

4. wbudowane diody LED podczerwieni, 

5. czułość winna wynosić w trybie kolorowym przynajmniej 0,2lx przy F2.0, a trybie czarno-białym przynajmniej 

0,04lx przy F2.0, 

6. zasilanie POE 

7. możliwość ustawienia formatu obrazu przystosowanego do monitorowania korytarzy 

8. obsługa kart microSDHC. 
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9. urządzenie powinno być oparte o standardowe komponenty i sprawdzone technologie z użyciem otwartych i 

opisanych protokołów i uwzględniać ustanowione standardy  

10. zdolność kompresji obrazów w standardzie H.264 (MPEG4-Part 10) oraz Motion JPEG, 

11. implementacja formatu kompresji H.264, która obsługuje adaptacyjną kontrolę przepływności bitowej sceny za 

pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów 

nieoznaczonych priorytetem, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów 

12. obsługę algorytmów analizy obrazu opartych o algorytm detekcji w obserwowanym obszarze. W następstwie 

wywołania zdarzenia alarmowego kamera przekaże sygnał alarmowy do systemu VMS po protokole ONVIF lub za 

pomocą protokołu natywnego, 

13. posiadanie wbudowanej funkcjonalności licznika pikseli w obrazie w celu określenia wielkości obiektu w scenie 

do liczby pikseli w obrazie, 

14. kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które będzie pełniło rolę awaryjnego 

dostępu  

15. kamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z poziomu interfejsu 

zgodnego z HTML5 

16. możliwość zapisywania logów z kamer na zewnętrznym serwerze w czasie rzeczywistym oraz na umieszczonej 

karcie pamięci   

17. obsługiwanie w pełni otwartego i opublikowanego interfejsu API (Application Programmers Interface), 

zapewniającego informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów 

18. port komunikacyjny http musi mieć możliwość zmiany z domyślnego (80) na wyższy z zakresu 60000-65535 

19. uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X w celu zapewnienia 

bezpiecznego dostępu do niej i dostarczanych przez nią materiałów 

20. centralne zarządzanie certyfikatami w przypadku zarówno certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie, jak i 

przesyłanych dodatkowo certyfikatów CA. Certyfikaty są opatrzone podpisem organizacji świadczącej usługi 

cyfrowego powiernictwa 

21. spełnienie wymagań dyrektywy normy europejskiej 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU dyrektywy w sprawie 

zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) 

22. urządzenie powinno mieć minimum 3 letnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 5 lat 

 

III. Dostawa 2 szt. urządzeń NAS wraz z 4 szt. dysków SSD i 20 szt. dysków HDD o następujących cechach 

technicznych, jakościowych i funkcjonalnych: 

 

NAS 

Minimalne wymagania: 

1. Procesor, który w teście PassMark (adres: https://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html) w tablicy 

Low Mid Range CPU osiąga wydajność minimum 2,450 

2. Pamięć RAM minimum 4 GB 

3. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB 

4. Liczba maksymalnie obsadzonych gniazd pamięci: 1 

5. Liczba wolnych gniazd pamięci minimum: 3 

6. Liczba dysków minimum: 12 z możliwością skalowania do minimum 24  

7. Poziomy RAID: 6, 10 

8. Protokoły sieciowe: SMB, NFS, iSCSI, SSH, SNMP 

9. Interfejsy sieciowe: 4 x 1000BASE-T oraz 2 x 10GBASE-T 

10. Obudowa Rack 

11. Zasilacze: 2, redundantne 

12. Szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym 

13. Możliwość połączenia dwóch urządzeń w klaster HA 

14. Certyfikat zgodności ze środowiskiem VMWare 

15. Gwarancja 60 miesięcy 

16. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania systemowego 
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Dysk SSD 

Minimalne wymagania: 

- zgodny z listą kompatybilności zaproponowanego urządzenia NAS 

- pojemność: 500GB 

- prędkość odczytu: 550 MB/s 

- prędkość zapisu: 520 MB/s 

- ilość operacji odczytu IOPS: 98 K 

- ilość operacji zapisu IOPS: 90 K 

- TBW: 300 

- gwarancja 60 miesięcy 

 

Dysk HDD 

Minimalne wymagania: 

- zgodny z listą kompatybilności zaproponowanego urządzenia NAS 

- pojemność: 8TB 

- dedykowany do pracy w RAID 

- pamięć cache: 256MB 

- NCQ 

- MTBF: 1000000 godzin 

- obciążenie pracą: 180TB/rok 

- gwarancja 36 miesięcy 

 

 

W zakresie zadania nr 2: 

 

I. Totemy multimedialne – 5 szt. 

1. Wymagania minimalne związane z konstrukcją urządzenia: 

a. budowa typu totem z ekranem umieszczonym w pionie 

b. ekran oraz wszystkie pozostałe urządzenia zabudowane w konstrukcji (totemie) zamykanej na klucz, wykonanej 

z aluminium malowanego proszkowo, zabezpieczonej przed korozją 

c. konstrukcja wykonana w sposób zapewniający ochronę przed aktami wandalizmu, uniemożliwiająca osobom 

postronnym możliwość ingerencji w konstrukcję totemu, w szczególności jego otworzenie itp. 

d. kolor obudowy uzgodniony z Zamawiającym w momencie podpisywania umowy 

e. obudowa naokoło obłożona okleiną drewnopodobną 

f. wszystkie 4 rogi obudowy zaokrąglone 

g. ekran zabezpieczony szybą ze szkła hartowanego, antyrefleksyjnego 

h. na bocznych listwach konstrukcji lub na maskownicy dolnej frontowej pod monitorem wycięte napisy lub logotyp 

oraz podświetlenie ich wybranym kolorem światła LED (treść napisu lub logotypu zostaną ustalone z 

Zamawiającym w momencie podpisywania umowy) 

i. możliwość przymocowania do podłogi 

2. Wymagania minimalne związane z ekranem: 

a. ekran dotykowy w technologii pojemnościowej obsługujący rozdzielczość 4K na Androidzie – nakładka dotykowa 

musi działać z systemem operacyjnym Android w wersji minimum 6.0 

b. wielkość 55” 

c. rozdzielczość 3840x2160 (4K UHD) 

d. panel wykonany w technologii Edge LED 

e. czas reakcji (G-to-G) 8ms 

f. kontrast 4000:1 

g. kąt widzenia 178/178 stopni 

h. jasność 500 nit 

i. głośniki 2 x 10W 

j. złącze wejściowe Display Port 1.2 
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k. złącze wejściowe HDMI 2.0 – 2 szt. 

l. złącze wejściowe stereo mini Jack 

m. złącze wejściowe USB 2.0 – 2 szt. 

n. złącze wyjściowe HDMI 2.0 (Loop-out) 

o. złącze wyjściowe stereo mini Jack 

p. złącze 100Base-TX 

q. zewnętrzny sensor IR 

r. obsługa standardów wideo: MPEG-1/2/4, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, JPEG, PNG 

s. obsługa standardów audio: AC3 (DD), MPEG  

t. przystosowany do pracy w trybie 24/7 

 

II. Pulpity multimedialne – 5 szt. 

 

1. Wymagania minimalne związane z konstrukcją urządzenia: 

a.  kolor obudowy biały lub czarny 

b. wysokość całkowita ok. 110cm 

c. ekran pochylony o kąt 45 stopni względem podłoża 

d. możliwość przymocowania do podłogi 

2. Wymagania minimalne związane z ekranem: 

a. wielkość 32” 

b. wykonany w technologii TFT-LCD 

c. rozdzielczość 1920x1080 

d. czas reakcji (G-to-G) 6ms 

e. kontrast 4000:1 

f. kąt widzenia 178/178 stopni 

g. jasność 400 nit 

h. wbudowane głośniki 2 x 5W 

i. złącze wejściowe Display Port 

j. złącze wejściowe HDMI 

k. złącze 100Base-TX 

 

III. Komputer typu media player dedykowany do zastosowań Digital Signage – 10 szt. 

Wymagania minimalne: 

a. mocy wystarczającej do odtwarzania wielu warstw wideo, w tym w jakości HD 

b. procesor jednostki co najmniej 4-rdzeniowy, charakteryzujący się dynamicznym taktowaniem nie mniejszym niż 

1,5 GHz dla każdego rdzenia 

c. karta graficzna wielordzeniowa zgodna z OpenGL ES 2.0, zapewniająca przyspieszenie 2D i 3D o wydajności 

skalowalnej do rozdzielczości 1080p przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wydajności i przepustowości, 

obsługa grafiki wektorowej 2D za pośrednictwem OpenVG 1.1 i 3D za pośrednictwem OpenGL ES 1.1 i 2.0 

d. złącze wyjściowe HDMI 

e. pamięć RAM 2GB 

f. pamięć masowa flash/SSD 16GB 

g. system operacyjny Android w wersji minimum 6.0 

h. 3 złącza USB umożliwiające podłączenie zewnętrznych interfejsów 

i. wbudowana karta sieciowa 10/100 Ethernet RJ 45 

j. łączność bezprzewodowa 802.11n 

k. funkcja automatycznego uruchamiania po podłączeniu do zasilania 

IV. Oprogramowania do zarządzania Digital Signage 

Wymagana minimalne: 

a. wsparcie plików UHD – 4K 

b. synchronizacja wyświetlanych treści między urządzeniami w tej samej sieci LAN 
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c. przechowywanie wyświetlanych plików lokalnie w pamięci urządzenia w taki sposób, aby nie istniała konieczność 

pobierania wielokrotnie z sieci tego samego kontentu 

d. możliwość przesyłania plików na serwer poprzez e-mail 

e. obsługa stron HTML przesyłanych bezpośrednio na player w formacie ZIP (lokalne kopie stron pozwalające na 

działanie offline) 

f. możliwość wyświetlania HTML 5 Widgets (pogoda, kursy walut, RSS, Twitter) dostępne także w wersji 

transparentnej 

g. obsługa przezroczystości warstw oraz przenikania warstw 

h. wbudowane widgety takie jak zegar, przewijany pasek tekstowy 

i. możliwość generowania raportów informujących o ilości wyświetleń oraz o stanie działania urządzenia 

j. możliwość wydawania zdalnych komend do urządzenia (reset aplikacji, urządzenia, wyczyszczenie pamięci 

podręcznej, pobranie zrzutu ekranu) 

k. możliwość dodania warunków wyświetlania dla kontentu 

l. zewnętrzne API pozwalające na dodanie własnych wartości zdalnego przekazywania warunków do systemu 

m. wizualny edytor warstw pozwalający na dostosowanie wyglądu poprzez przeciąganie elementów 

n. współpraca systemu z zewnętrznymi czujnikami 

o. serwer oprogramowania znajduje się w chmurze, dzięki czemu istnieje możliwość połączenia się z nim z 

dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę www; działanie systemu nie wymaga 

posiadania przez Zamawiającego własnego serwera, aczkolwiek nie wyklucza się jednocześnie możliwości użycia 

serwera Zamawiającego do hostowania oprogramowania serwera w razie zaistnienia takiej potrzeby 

p. licencja na okres minimum 5 lat dla minimum 10 urządzeń 

 

 

W zakresie zadania nr 3: 

 

 Pozostały sprzęt wyposażenie pomieszczeń:- 

-50 szt. Krzeseł standardowych -drewniane kolor naturalnego drewna. Wys. Siedziska nad ziemią 45-55 cm 

-2 szt. Regałów na książki zamykanych.- drewniane kolor naturalnego drewna 1,8-2,0m wys. 0,8-1,0m szer. 

-3 szt. Regałów na książki zamykanych.- drewniane kolor naturalnego drewna 1,8-2,0m wys. 1,0-1,2m szer. 

-2 szt. biurka z jedną szufladą + 4 fotele obrotowe biurowe z regulacją wysokości siedzenia. 

-10 szt. Leżaków plażowych. Stelaż aluminiowy, leżysko materiałowe. 

-10 szt poduch typu „Miuki” 

-6 szt.  Niskich stolików –wys. blatu od 45 do 55 cm. Wymiary 65-70 X 65-70 cm.-drewniane 

-6 szt. Wysokich stołów wys. Od 70-75 cm. Wymiary min.110X80 cm.-drewniane 

-30 szt. Niskich krzesełek  dostosowanych dla dzieci  w wieku 4-6 lat.- wysokość siedziska nad ziemią 26-32 cm 

-2 szt. Gablot prezentacyjnych szklanych , poziomych na stelażach 100 X 50 cm.-drewniane 

 

 

W zakresie zadania nr 4: 

 

I. Dostawa telewizora wraz z mobilnym statywem – 2 szt. 

Wymagania minimalne: 

- przekątna ekranu 82” 

- rozdzielczość 3840 x 2160 

- technologia wyświetlania LED 

- częstotliwość odświeżania ekranu 100Hz 

- technologia HDR 

- wbudowany system dźwięku przestrzennego 

- WiFi 

- złącza HDMI 4 szt. 

- złącza USB 2 szt. 

- cyfrowe wyjście optyczne 
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- pilot zdalnego sterowania 

- gwarancja 24 miesiące 

- możliwość aktualizacji oprogramowania 

- statyw przystosowany do parametrów fizycznych telewizora, wraz z systemem zarządzania kablami, na 4 kółkach 

z funkcją blokady 

 

II. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu nagłośnieniowego 

 

1. Kolumna aktywna wraz z mocowaniem naściennym - 2 szt. 

Wymagania minimalne: 

a. Moc wyjściowa: 400 W RMS 

b. Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz 

c. Wyjście liniowe – XLR 

d. Kontrola głośności 

e. Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne i ograniczające 

 

2. Subwoofer aktywny 

Wymagania minimalne: 

a. Moc wyjściowa: 500 W RMS 

b. Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 150 Hz 

c. Regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie pozwalającym na dopasowanie suboofera do kolumn aktywnych 

d. Ustawienia: Faza 0-180°, głośność 

e. Wejścia - 2 wejścia Combo Jack / XLR 

f. Wyjścia - 2 wyjścia zbalansowane XLR 

 

3. Mikser audio 

Wymagania minimalne: 

a. 8 kanałów jednocześnie, tj: 

- 4 kanały mono insert 

- 2 kanały mono / stereo (mikrofonowy / liniowy) 

- 2 kanały liniowe stereo (jack i RCA) 

b. Symetryczne wejścia / wyjścia 

c. Ustawienia dla kanałów mono: 

- Kontrola Gain ze wskaźnikiem poziomu PEAK 

- Przełącznik filtra górnoprzepustowego 

- Korektor 3-pasmowy 

- Poziom Aux 

- Przełącznik Aux pre/post 

- Przełącznik Mute i PFL 

d. Ustawienia dla kanałów stereo: 

- Kontrola wzmocnienia ze wskaźnikiem poziomu szczytowego 

- Przełącznik filtra górnoprzepustowego 

- Korektor 3-pasmowy 

- Poziom Aux 

- Przełącznik Aux pre/post 

- Kontrolery efektów 

- Przełącznik Mute i PFL 

e. Główna regulacja głośności 

f. Pasmo przenoszenia (-1dB): 20Hz - 20KHz 

g. Stosunek S / N : 

- EIN:> 127dB 

- Pozostały:> 100 dB 
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h. Korektor: 

- Wysokie: +/- 15dB przy częstotliwości 12 kHz 

- Średnie: +/- 12dB przy 2,5 kHz 

- Niskie: +/- 15dB przy 80 Hz 

i. Kontrolery poziomu wejściowego słuchawek 

j. Przełącznik zasilania ON / OFF 

k. Selektor efektów: 10x24-bitowe efekty cyfrowe 

l. Złącza wejściowe: 

- XLR, Balanced Jack 6.35 stereo i Jack 6.35 stereo dla wejść mono 

- XLR lub RCA i podwójne gniazdo 6.35 mono dla wejść stereo 

- AUX Powrót przez podwójne gniazdo 6,35 mono 

m. Złącza wyjściowe: 

- Wyjście główne przez 2 x XLR i 2 x stereo Jack 6.35mm 

- Wyjście ALT 3/4 za pomocą 2 x stereo Jack 6.35mm 

- Wyjścia AUX, Control Room i słuchawkowe przez gniazdo stereo 6.35mm 

- Wyjście RCA Record 

n. Uchwyty do montażu w szafie rack 19” 

 

4. Zestaw 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych wraz z odbiornikiem 

Wymagania minimalne dla mikrofonów: 

- charakterystyka kardioidalna 

- system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem 

- wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop 

- dołączony adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni 

- pasmo przenoszenia: 50 do 15000 Hz 

- kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. 

- regulowany poziom wzmocnienia sygnału 

- szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji 

- zasięg transmisji 100mOdbiornik BLX88 

Wymagania minimalne dla odbiornika: 

- złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR 

- kontrolka LED statusu sygnału audio 

- uchwyty do montażu rack 19” 

5. Konwerter HDMI do HDMI + audio Toslink (SPDiF) i RCA 

6. Okablowanie niezbędne do połączenia i uruchomienia zestawu nagłośnieniowego. 

 

III. Dostawa, montaż i uruchomienie projektora z ekranem 

 

Projektor 

Wymagania minimalne: 

- technologia wyświetlania: 3LCD 

- źródło światła: laser 

- rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA) 

- Proporcje obrazu: 16:10 

- jasność 6000 ANSI Lumenów  

- kontrast statyczny: 500000:1 

- trwałość źródła światła w trybie normalnym: 20000 h 

- obiektyw dobrany do parametrów pomieszczenia i wielkości ekranu, zgodnie z rysunkiem projektor.png 

- gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN 

- poziom hałasu w trybie normalnym: poniżej 26 dB 

- możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci USB 

- możliwość wgrania i wyświetlania własnego logo 
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- sterowanie przez przeglądarkę WWW 

- zabezpieczenie hasłem 

- montaż naścienny na statywie 

 

Ekran 

Wymagania minimalne: 

- konstrukcja ramowa z systemem równomiernego napinania płótna  

- przeznaczony do projekcji przedniej 

- efektywna szerokość obrazu: 500cm 

- proporcje obrazu: 16:10 

- powierzchnia matowa, gładka 

- współczynnik odbicia: 1.0 

- rama koloru czarnego 

 

IV. Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych 

Wymagania minimalne: 

- procesor, który w teście PassMark (adres: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) w tablicy High 

End CPU osiąga wydajność minimum 8,000 

- przekątna ekranu: 15,6'' 

- rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

- powierzchnia matrycy: matowa 

- technologia podświetlania: LED 

- typ matrycy: TFT IPS 

- pamięć RAM: 8 GB 

- dysk SSD M.2 PCI-Express o pojemności 256 GB 

-  LAN 10/100/1000 

-  WiFi 802.11 ac 

- Bluetooth 

- porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A i 2 x USB 3.1 Type-C 

- porty wideo: 1 x HDMI 

- kamera internetowa 

- podświetlana klawiatura 

- pojemność baterii: 45 Wh 

- kolor: czarny 

- system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej 

- pakiet biurowy: Microsoft Office Home & Business 2019 w polskiej wersji językowej 

- gwarancja 24 miesiące 

 

V. Dostawa wraz z montażem szafy RACK 

Wymagania minimalne: 

- wysokość 27 - 32U 

- stojąca, na kółkach z blokadą 

- szerokość: 60cm 

- głębokość: 60cm 

- wszystkie drzwi perforowane, zamykane na zamki 

- ściany boczne pełne, demontowane, zamykane na zamki 

- zaprojektowana na obciążenie minimum 700kg 

- kolor czarny 

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w  treści dokumentacji) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w 

celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i 

urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie 

ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 

przykładowo. 

 

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 

 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 

48823000-3 Serwery plików 

30234000-8 Nośniki do przechowywania 

30234100-9 Dysk magnetyczny 

32322000-6 Urządzenia multimedialne 

30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe 

30231300-0 Monitory ekranowe 

30231310-3 Wyświetlacze płaskie 

30231320-6 Monitory dotykowe 

39112000-0 Krzesła 

39141100-3 Regały 

39121100-7 Biurka 

39143310-2 Stoliki 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kamery-bezpieczenstwa-3839
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/serwery-plikow-7331
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nosniki-do-przechowywania-2018
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/dysk-magnetyczny-2019
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-multimedialne-2483
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/stoliki-4722
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39516110-6 Poduchy 

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

32324600-6 Telewizory cyfrowe 

32342420-2 Studyjne konsole mikserskie 

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 

32341000-5 Mikrofony 

38652100-1 Projektory 

38653400-1 Ekrany projekcyjne 

30213100-6 Komputery przenośne 

 

 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na udzieleniu dodatkowych dostaw. 

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia udzielenia zamówienia. 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu 

 

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

objętej niniejszym postępowaniem. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

 

W zakresie zadania nr 1: 

 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 zadania polegające na dostawie sprzętu multimedialnego o wartości co 

najmniej 40 000 zł brutto każde.  

 

W zakresie zadania nr 2: 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/poduchy-4934
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/telewizory-cyfrowe-2497
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/studyjne-konsole-mikserskie-2524
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-naglasniajacy-2520
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/projektory-4602
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/ekrany-projekcyjne-4613
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Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 zadania polegające na dostawie sprzętu multimedialnego o wartości co 

najmniej 140 000 zł brutto każde. Przy czym Wykonawca musi wykazać, że w przypadku przynajmniej jednego 

zadania w skład dostawy wchodził totem multimedialny. 

 

 

W zakresie zadania nr 3: 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

  

W zakresie zadania nr 4: 

 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 zadania polegające na dostawie sprzętu multimedialnego o wartości co 

najmniej 40 000 zł brutto każde. 

 

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część dopuszcza się aby Wykonawca wykazał posiadane 

doświadczenie poprzez wskazanie dwóch zadań, których zakres i wartość kwotowa będzie właściwa dla wszystkich 

części zamówienia, w ramach których złożono ofertę. 

 

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w 

walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego 

kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

 W zakresie zadania nr 1: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane do oferty), 

 

b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (składane na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy), 

 

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty – jeżeli dotyczy). 

 

 W zakresie zadania nr 2: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane do oferty), 

 

b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (składane na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy), 

 

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty – jeżeli dotyczy). 

 

 W zakresie zadania nr 3: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane do oferty), 
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b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty – jeżeli dotyczy). 

 

 W zakresie zadania nr 4: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (składane do oferty), 

 

b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (składane na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy), 

 

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty – jeżeli dotyczy). 

 

 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.  

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8.4. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

  

 8.5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz dokument 

wyszczególniony w pkt. 8.6. lit. a. 

 

8.6. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
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a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy 

b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

 

8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu urzędowego, o który mowa w pkt. 8.6 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM 

OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W zakresie zadania nr 1: 

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

należy przedłożyć kartę katalogową lub specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu wskazanego w formularzu 

ofertowym. Ze złożonych dokumentów muszą wynikać parametry i funkcjonalności wskazane przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 

Ustawy). 

  

W zakresie zadania nr 2: 

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

należy przedłożyć kartę katalogową lub specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu wskazanego w formularzu 

ofertowym. Ze złożonych dokumentów muszą wynikać parametry i funkcjonalności wskazane przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 

Ustawy). 

 

W zakresie zadania nr 4: 

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

należy przedłożyć kartę katalogową lub specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu wskazanego w formularzu 

ofertowym. Ze złożonych dokumentów muszą wynikać parametry i funkcjonalności wskazane przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 

Ustawy). 

 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

10.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą" na postawie art. 24aa Ustawy. W 

związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie 

ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
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niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy którego 

oferta jest najkorzystniejsza. 

 

10.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

10.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu. 

 

10.6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

 

10.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

10.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

10.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

10.10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

 

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

11.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w Ustawie (art. 38). 

 

10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną. 
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11.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma elektroniczna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

w Ustawie. 

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

 

- 800,00 zł w zakresie zadania nr 1 

- 3.000,00 zł w zakresie zadania nr 2 

- 350,00 zł w zakresie zadania nr 3 

- 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 4 

 

12.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem 

terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca 

się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 

 

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

12.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 

 

12.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 

związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 

 

12.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, 

nie spięty w całość z ofertą. 

 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

13.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 
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14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

14.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

14.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę 

ściśle według postanowień SIWZ. 

 

14.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. 

 

14.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

14.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być 

parafowane. 

 

14.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 

ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

14.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 

 

14.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz: 

 

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania 

pełnomocnictw, 

b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 

 

14.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Dostawa sprzętu multimedialnego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 05.12.2019 

roku, godz. 9:15”. 

 

14.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

14.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
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wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14.10. 

oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

14.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

 

14.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Oferty należy składać do dnia 05.12.2019 roku, do godz. 9:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 roku, o godz. 9:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

16.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

16.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto. 

Wykonawca podaje także modele oferowanych urządzeń wskazanych we wzorze formularza ofertowego. 

 

16.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 

ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

 

16.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

16.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

16.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. W ramach każdego z zadań Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Termin realizacji 30% 
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3 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 10% 

 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 17.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

- Cof -  cena podana w ofercie badanej 

2 

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane według następującej reguły: 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 40 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 35 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 30 pkt. 

Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie każdego zadania wynosi 45 dni od dnia 

udzielenia zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia w terminie innym niż wskazany 

powyżej lub jeżeli nie zadeklaruje żadnego terminu, Wykonawca otrzyma 0 pkt, a Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący 45 dni od dnia 

udzielenia zamówienia. 

3 

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. 

Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym 

postępowaniem zostanie wykonany przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę otrzyma 10 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym wypadku Wykonawca otrzyma   

0 punktów w niniejszym kryterium. 

 

17.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

 

17.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

17.5. Ocena ofert według podanych kryteriów będzie dokonana odrębnie dla każdego zadania. 

 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, 

 

18.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu 

postępowania. 

 

18.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

19.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej brutto. 

 

19.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

19.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

 

19.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w pkt. 19.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

19.5. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia. 

 

19.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

będzie wynosiła  30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

19.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 

Ustawy. 

 

 

20. PODWYKONAWCY 
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20.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

20.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy. 

 

20.3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się,  wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

21. UMOWA 

 

21.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 

 

 

23. INNE 

 

23.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

23.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 

Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533. 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu multimedialnego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z przepisów prawa. 

e) Posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
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zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

f) Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

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

Kierownik Zamawiającego 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Wykaz dostaw, 

4. Wzór umowy, 

5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, 

7. Rysunek poglądowy - projektor. 


