Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Nr sprawy – IN.271.1.1.2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, w oryginalnie zapakowanych
kartonach
2. W zakresie oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustawy o prawie
autorskim i o prawach pokrewnych
3. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów
serwisowych, nośniki ze sterownikami oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te
będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język
polski.
4. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od podpisania umowy Jako termin wykonania
zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania
Zamawiającemu i podpisania protokołów odbioru częściowego.
6. Miejscem dostawy i sprawdzenia sprzętu komputerowego będzie miejsce jego ostatecznego
przeznaczenia tj.:
6.1 Siedziby 80 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie.
6. 2 Siedziby jednostek podległych Zamawiającemu.
Dokładne miejsca dostawy komputerów zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Wykonawca wykona powyższe czynności na własny koszt.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w częściach, po dostarczeniu i sprawdzeniu
sprzętu i oprogramowania u beneficjentów ostatecznych i w jednostkach podległych.
8. Terminy odbioru i instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W
dniu dostawy sprzętu Wykonawca wraz z zamawiającym sprawdzą prawidłowość jego działania.
9. Warunki gwarancji
a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres 5 lat
b) Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
c) Wykonawca pokryje koszty dostarczenia i odbioru sprzętu.
d) Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy awarie sprzętu faksem lub telefonicznie.
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Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i usunie wady w terminie 10 dni od daty odbioru
sprzętu przez Zamawiającego.
e) Na czas naprawy sprzętu – w okresie gwarancji – dłuższy niż 10 dni robocze liczone od daty
odbioru sprzętu, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy – o parametrach nie gorszych
niż sprzęt naprawiany i umożliwi beneficjentowi ostatecznemu korzystanie z niego do momentu
zwrotu

naprawionego

sprzętu. Wykonawca

pokryje koszty dostarczenia

i odbioru

sprzętu

zastępczego
f) Sprzęt naprawiany w ramach gwarancji będzie wyłącznie przez podmiot posiadający autoryzacje
producenta.
h) W okresie objętym gwarancja Wykonawca będzie ponosił:
a. koszty dostarczenia niesprawnego sprzętu w celu naprawy do punktu serwisowego,
b. koszty transportu sprzętu po naprawie z tego punktu do siedziby beneficjenta ostatecznego,
c. koszty związane z naprawą i konserwacja sprzętu.
d. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania każdej naprawy a w przypadku
wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymieniona część rozpoczyna się na nowo
e. Gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek:
- działania siły wyższej (pożar, powódź i inne) po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego,
- eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,
-modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy
Wykonawcy,
-uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego.
f. Po trzykrotnej naprawie tej samej części, Wykonawca wymieni nieodpłatnie urządzenie na wolne od
wad w terminie nie przekraczającym 14 dni
g. Beneficjentom ostatecznym przysługują takie same uprawnienia gwarancyjne jak Zamawiającemu.
11. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostaną wliczone przez
Wykonawcę w cenę ofertową.
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