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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników
Alianckich w Iłowej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na
podstawie art. 11 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami)
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty,
oświadczeń oraz innych dokumentów w języku obcym bez ich tłumaczenia na język polski.
Rodzaj zamówienia – dostawy

ZATWIERDZAM
Burmistrz Iłowej
Paweł Lichtański
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:
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1.

Formularz ofertowy

2. Wykaz urządzeń
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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Rozdział I. Dane Zamawiającego.
1. Zamawiającym jest Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
tel.: 68 368 14 00; fax: 68 368 14 01
Regon: 970770853 NIP: 924-18-02-585
Internet: www.ilowa.info.pl
e-mail: ilowa@ilowa.pl

2. Adres do korespondencji:
Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel.: 68 368 14 00; fax: 68 368 14 01
e-mail: ilowa@ilowa.pl
3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w ust. 2.
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp tj. poniżej kwoty 221 000 euro.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części określana będzie skrótem „SIWZ”
2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawy.
Rozdział III. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV:
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
Dodatkowe kody CPV:
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
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Rozdział IV. Miejsce dostawy
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
ul. Piaskowa 2a
68-120 Iłowa
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Pracownia przyrodnicza
1.

Monitor interaktywny

1 szt.

2.

Notebook

1 szt.

Parametry minimalne:
a) powierzchnia wizyjna szerokość 163 cm x wysokość 92 cm
b) jasność 360 cd/m2
c) rozdzielczość 4K - 3840x2160
d) wbudowane głośniki 2 x 15W
e) 20 punktów dotyku (podczerwień)
f) wejścia:
- 3 x HDMI, z czego co najmniej jedno obsługuje 4K@60Hz
- USB do obsługi dotyku
- 1 x USB umożliwiające odtwarzanie plików (funkcjonalność
mediaplayera) z odtwarzaniem PNG, MPEG1, MPEG2, , H.264,
MOV, FLV, MP3, AAC
- 1 x RJ45
g) funkcjonalność analogowej tablicy suchościeralnej z możliwością
dodawania nowych pulpitów tablicy:
- bez konieczności podłączania komputera
- z możliwością zapisania pulpitów tablicy
h) w komplecie oprogramowanie do przygotowania materiałów
interaktywnych
i) wbudowana lub za pomocą dodatkowego modułu możliwość
bezprzewodowego przesyłania obrazu z telefonu, tabletu, laptopa
j) powłoka anti-glare
k) szyba hartowana
l) przeźroczystość 88 %
ł) w komplecie z kablem HDMI 10m:
- przesył sygnału w 4K/60Hz
m) w komplecie z kablem HDMI 2 m
- przesył sygnału w 4K/60Hz
Parametry minimalne:
a) matryca matowa, przekątna 15,6", rozdzielczość 1920x1080
b) procesor uzyskujący wynik co najmniej 7670 punktów w teście
Pas-smark – CPU Mark według wyników procesorów
publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie, na której musi
znajdować się zaproponowany procesor:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
c) pamięć RAM 8 GB
d) karta graficzna zintegrowana + dedykowana
e) pamięć dedykowanej karty graficznej 2MB
f) wyjścia karty graficznej HDMI + RGB
g) dysk HDD 1000 GB
h) porty USB: co najmniej 3 porty USB (w tym 2 porty 3.0)
i) RJ-45 x 1
j) łączność: LAN 10/100/1000, WiFi ac/b/g/n, bluetooth
k) wbudowana kamera
l) napęd DVD-RW
ł) wejście słuchawkowe
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m) wejście mikrofonowe
n) czytnik kart pamięci
o) w komplecie z myszką bezprzewodową, torbą transportową –
Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
p) w komplecie ze słuchawkami stereo z mikrofonem –
Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
r) w komplecie z systemem operacyjnym - licencja nowa, wcześniej
nie aktywowana Microsoft Windows 10 Pro 64bit lub równoważny, tj.
system operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym
interfejsem użytkownika. System operacyjny ma pozwalać na
uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez
Zamawiającego, w szczególności: MS Office 20XX. System ma
udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych
Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w
tym Polskim i Angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w
języku polskim Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
dostępne w języku polskim. Możliwość dokonywania bezpłatnych
aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta
systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu
Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów
bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy
ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości
powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w
zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Możliwość
zarządzania poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki
bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie
z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i
profile użytkowników zarządzane zdalnie praca systemu w trybie
ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów. Zintegrowany z systemem
operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication).
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych
(np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach –
wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Mechanizmy
logowania do domeny w oparciu o:
- Login i hasło,
- Karty z certyfikatami (smartcard),
- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie do
uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie
wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2
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(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia
służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i
ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania
interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji –
możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika
celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące
do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie
ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie
przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie
zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe,
usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio
zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których
jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub
dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor,
umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi. Uruchomienie
do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków
wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania
ograniczonego do danych użytkownika.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji
systemowych komputera, z możliwością przechowywania
certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji
minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane
w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z
możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe,
pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu
operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności
reinstalacji systemu.
s) w komplecie z oprogramowaniem biurowym - licencja nowa,
bezterminowa, wcześniej nie aktywowana Microsoft Office Standard
2019 MOLP AE lub równoważne, tj. oprogramowanie biurowe
zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów
informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek, program do
obsługi poczty elektronicznej. Wymagania odnośnie interfejsu
użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika;
prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość
zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną). Użytkownik raz
zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania
go o ponowne uwierzytelnienie się. Wymagana jest pełna zgodność
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formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów
stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych
programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.
wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS
Exchange; nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr
zapisanych w języku Visual Basic. Producent oprogramowania
zapewnia infolinię techniczną w języku polskim - istnieje możliwość
sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po
podaniu klucza produktu. Oprogramowanie powinno w pełni
wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub,
.one. pkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać
tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach. Edytor
tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku
polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz
formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów
graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego
(wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie
rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne
tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron,
sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian
wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i
edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie
układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów,
wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia
do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów
tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu),
słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie
raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,
webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i
finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli
przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy
użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i
odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel
2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich
funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać
wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język
równoważny. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji
multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora
multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie
notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie
narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów
notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów,
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obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w
prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami
plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na
drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na
drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie
dostępnych. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
Rozszerzone o oprogramowanie do obsługi bazy relacyjnej danych
powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego
popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do
serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access.
Oprogramowanie powinno zapewniać: maksymalny rozmiar bazy
danych co najmniej 2 GB, liczba jednoczesnych użytkowników co
najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255. Maksymalny
rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi),
powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub
równoważny język programowania obiektowego, powinno ono
importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook, ASCII,
dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp. baza
danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach. Powinno
ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z .accdb. W
przypadku dostawy przez dostawcę pakietu biurowego
równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów
wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w
szczególności związanych z dostosowaniem i konwersji danych
użytkownika komputera, w tym danych archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane
administratora systemów informatycznych w jednostce do której
dostarczono oferowane rozwiązanie. Dostawca dostarczy
niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z
dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych
oraz drukarkach powszechnie dostępnych.

Pracownia matematyczna
1.

Monitor interaktywny

1 szt.

Parametry minimalne:
a) powierzchnia wizyjna szerokość 163 cm x wysokość 92 cm
b) jasność 360 cd/m2
c) rozdzielczość 4K - 3840x2160
d) wbudowane głośniki 2 x 15W
e) 20 punktów dotyku (podczerwień)
f) wejścia:
- 3 x HDMI, z czego co najmniej jedno obsługuje 4K@60Hz
- USB do obsługi dotyku
- 1 x USB umożliwiające odtwarzanie plików (funkcjonalność
mediaplayera) z odtwarzaniem PNG, MPEG1, MPEG2, , H.264,
MOV, FLV, MP3, AAC
- 1 x RJ45
g) funkcjonalność analogowej tablicy suchościeralnej z możliwością
dodawania nowych pulpitów tablicy:
- bez konieczności podłączania komputera
- z możliwością zapisania pulpitów tablicy
h) w komplecie oprogramowanie do przygotowania materiałów
interaktywnych
str. 10

2.

Notebook

1 szt.

i) wbudowana lub za pomocą dodatkowego modułu możliwość
bezprzewodowego przesyłania obrazu z telefonu, tabletu, laptopa
j) powłoka anti-glare
k) szyba hartowana
l) przeźroczystość 88 %
ł) w komplecie z kablem HDMI 10m:
- przesył sygnału w 4K/60Hz
m) w komplecie z kablem HDMI 2 m
- przesył sygnału w 4K/60Hz
Parametry minimalne:
a) matryca matowa, przekątna 15,6", rozdzielczość 1920x1080
b) procesor uzyskujący wynik co najmniej 7670 punktów w teście
Pas-smark – CPU Mark według wyników procesorów
publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie, na której musi
znajdować się zaproponowany procesor:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
c) pamięć RAM 8 GB
d) karta graficzna zintegrowana + dedykowana
e) pamięć dedykowanej karty graficznej 2MB
f) wyjścia karty graficznej HDMI + RGB
g) dysk HDD 1000 GB
h) porty USB: co najmniej 3 porty USB (w tym 2 porty 3.0)
i) RJ-45 x 1
j) łączność: LAN 10/100/1000, WiFi ac/b/g/n, bluetooth
k) wbudowana kamera
l) napęd DVD-RW
ł) wejście słuchawkowe
m) wejście mikrofonowe
n) czytnik kart pamięci
o) w komplecie z myszką bezprzewodową, torbą transportową –
Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
p) w komplecie ze słuchawkami stereo z mikrofonem –
Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
r) w komplecie z systemem operacyjnym - licencja nowa, wcześniej
nie aktywowana Microsoft Windows 10 Pro 64bit lub równoważny, tj.
system operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym
interfejsem użytkownika. System operacyjny ma pozwalać na
uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez
Zamawiającego, w szczególności: MS Office 20XX. System ma
udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych
Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w
tym Polskim i Angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w
języku polskim Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
dostępne w języku polskim. Możliwość dokonywania bezpłatnych
aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta
systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu
Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów
bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy
ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości
powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w
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zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Możliwość
zarządzania poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki
bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie
z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i
profile użytkowników zarządzane zdalnie praca systemu w trybie
ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów. Zintegrowany z systemem
operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication).
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych
(np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach –
wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Mechanizmy
logowania do domeny w oparciu o:
- Login i hasło,
- Karty z certyfikatami (smartcard),
- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie do
uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie
wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2
(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia
służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i
ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania
interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji –
możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika
celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące
do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie
ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie
przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie
zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe,
usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio
zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których
jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub
dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor,
umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi. Uruchomienie
do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków
wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania
ograniczonego do danych użytkownika.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji
systemowych komputera, z możliwością przechowywania
certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji
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minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane
w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z
możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe,
pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu
operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności
reinstalacji systemu.
s) w komplecie z oprogramowaniem biurowym - licencja nowa,
bezterminowa, wcześniej nie aktywowana Microsoft Office Standard
2019 MOLP AE lub równoważne, tj. oprogramowanie biurowe
zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów
informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek, program do
obsługi poczty elektronicznej. Wymagania odnośnie interfejsu
użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika;
prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość
zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną). Użytkownik raz
zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania
go o ponowne uwierzytelnienie się. Wymagana jest pełna zgodność
formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów
stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych
programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.
wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS
Exchange; nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr
zapisanych w języku Visual Basic. Producent oprogramowania
zapewnia infolinię techniczną w języku polskim - istnieje możliwość
sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po
podaniu klucza produktu. Oprogramowanie powinno w pełni
wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub,
.one. pkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać
tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach. Edytor
tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku
polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz
formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów
graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego
(wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie
rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne
tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron,
sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian
wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i
edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie
układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów,
wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia
do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów
tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu),
słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie
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raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,
webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i
finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli
przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy
użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i
odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel
2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich
funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać
wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język
równoważny. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji
multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora
multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie
notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie
narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów
notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów,
obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w
prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami
plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na
drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na
drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie
dostępnych. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
Rozszerzone o oprogramowanie do obsługi bazy relacyjnej danych
powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego
popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do
serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access.
Oprogramowanie powinno zapewniać: maksymalny rozmiar bazy
danych co najmniej 2 GB, liczba jednoczesnych użytkowników co
najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255. Maksymalny
rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi),
powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub
równoważny język programowania obiektowego, powinno ono
importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook, ASCII,
dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp. baza
danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach. Powinno
ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z .accdb. W
przypadku dostawy przez dostawcę pakietu biurowego
równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów
wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w
szczególności związanych z dostosowaniem i konwersji danych
użytkownika komputera, w tym danych archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane
administratora systemów informatycznych w jednostce do której
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dostarczono oferowane rozwiązanie. Dostawca dostarczy
niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z
dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych
oraz drukarkach powszechnie dostępnych.

1.

Monitor interaktywny

1 szt.

2.

Aparat cyfrowy

2 szt.

3.

Kamera cyfrowa

2 szt.

4.

Zestaw komputerowy dla
ucznia

12
szt.

Pracownia TIK
Parametry minimalne:
a) powierzchnia wizyjna szerokość 189 cm x wysokość 106 cm
b) jasność 360 cd/m2
c) rozdzielczość 4K - 3840x2160
d) wbudowane głośniki 2 x 15W
e) 10 punktów dotyku (podczerwień)
f) wejścia:
- 3 x HDMI
- USB do obsługi dotyku
- 1 x USB umożliwiające odtwarzanie plików (funkcjonalność
mediaplayera) z odtwarzaniem PNG, MPEG1, MPEG2, H.264,
MOV, FLV, MP3, AAC
- 1 x RJ45
- wejście na kartę SD
g) funkcjonalność analogowej tablicy suchościeralnej z możliwością
dodawania nowych pulpitów tablicy:
- bez konieczności podłączania komputera
- z możliwością zapisania pulpitów tablicy
h) w komplecie oprogramowanie do przygotowania materiałów
interaktywnych
i) wbudowana lub za pomocą dodatkowego modułu możliwość
bezprzewodowego przesyłania obrazu z telefonu, tabletu, laptopa
j) powłoka anti-glare
k) szyba hartowana
l) przeźroczystość 88 %
ł) w komplecie z kablem HDMI 10m:
- przesył sygnału w 4K/60Hz
m) w komplecie z kablem HDMI 2 m
- przesył sygnału w 4K/60Hz
Parametry minimalne:
a) rozdzielczość 18 mln Mpix
b) obiektyw - w komplecie, 18-55mm
c) zapis na kartach SD, SDHC, SDXC
d) standardy zapisu: JPEG, RAW
e) możliwość nagrywania filmów Full HD
f) lampa błyskowa - tak, wbudowana
g) możliwość ustawień manualnych i automatycznych
h) wyświetlacz LCD 2,5"
i) wyjście HDMI i USB
j) moduł WiFi
k) w komplecie z torbą transportową i kartą pamięci 16GB Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
Parametry minimalne:
a) matryca 12 megapikseli
b) długość ogniskowej w zakresie min. 5-35 mm
c) oświetlenie minimalne 5 lx
d) min. 10 krotny zoom optyczny
e) możliwość robienia zdjęć
f) wbudowany port HDMI
g) wbudowany port USB
h) łączność WiFi
i) w komplecie z kartą pamięci 16GB, torbą transportową –
Zamawiający dopuszcza zestaw inny niż producenta
Parametry minimalne:
a) procesor uzyskujący wynik co najmniej 8060 punktów w teście
Passmark – CPU Mark według wyników procesorów
publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie, na której musi
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znajdować się zaproponowany procesor:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
b) pamięć RAM 8 GB
c) karta graficzna zintegrowana, uzyskująca wynik co najmniej
1190 punktów w teście Passmark – Videocard Mark według
wyników kart publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie,
na której musi znajdować się zaproponowany procesor:
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
d) wyjście video: 1 x HDMI
e) dysk SSD 240 GB
f) porty USB: co najmniej 4 porty USB (w tym 2 porty 3.0)
g) RJ-45 x 1
h) łączność: LAN 10/100/1000
i) napęd DVD+/-RW DL
j) wejście słuchawkowe
k) wejście mikrofonowe
l) w komplecie z myszką i klawiaturą – Zamawiający dopuszcza
zestaw inny niż producenta
ł) w komplecie z monitorem:
- wejście HDMI
- przekątna 21,5"
- matryca matowa
- rozdzielczość natywna Full HD
- jasność 200 nit
- kąt widzenia 178 st. pion i poziom
- zgodność z HDCP
- kompatybilmy z blokadą Kensington
m) w komplecie z systemem operacyjnym - licencja nowa,
wcześniej nie aktywowana Windows 10 Pro Academic Standard lub
równoważny, tj. system operacyjny dla komputerów stacjonarnych,
dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem
użytkownika. System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i
pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w
szczególności: MS Office 20XX. System ma udostępniać dwa
rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i
myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach
typu tablet lub monitorach
dotykowych
Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w
tym Polskim i Angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w
języku polskim Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
dostępne w języku polskim. Możliwość dokonywania bezpłatnych
aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta
systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu
Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów
bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane
mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany
domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest
komputer Możliwość zarządzania poprzez polityki grupowe – przez
politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających
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funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne
polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i
profile użytkowników zarządzane zdalnie praca systemu w trybie
ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów. Zintegrowany z
systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z
urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field
communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC
oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
- Login i hasło,
- Karty z certyfikatami (smartcard),
- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie do
uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie
wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2
(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia
służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk
i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we
wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript –
możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i
współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu
służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego
obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików
pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami
użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie
dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego
przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu
plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja
sieci komputerowych, do których jest podłączony system
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu
numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm
wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi. Uruchomienie do 4 maszyn
wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i
zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych
użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania
partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania
certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji
minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków
przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez
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polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków
przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w
usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych
języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany
języka bez konieczności reinstalacji systemu.
n) w komplecie z oprogramowaniem biurowowym - licencja nowa,
bezterminowa, wcześniej nie aktywowana Microsoft Office
Standard 2019 MOLP AE lub równoważne, tj. oprogramowanie
biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor)
tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych
materiałów informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek,
program do obsługi poczty elektronicznej. Wymagania odnośnie
interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu
użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę
osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość
zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną). Użytkownik raz
zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania
go o ponowne uwierzytelnienie się. Wymagana jest pełna
zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję
dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania
dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty
formatowania, itp. wbudowany domyślny klient pocztowy musi
współpracować z MS Exchange; nagrywanie, wykonywanie,
tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic.
Producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku
polskim - istnieje możliwość sprawdzenia legalności
oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.
Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx
(.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub, .one. pkg. Oprogramowanie
powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w
wyżej wymienionych formatach. Edytor tekstów musi umożliwiać:
edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel,
wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie
wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele
przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów,
akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści,
formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w
języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez
użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr
automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu
strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie
korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do
zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów
tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu),
słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe,
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pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli
przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy
użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i
odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych
w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie
dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien
zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język
równoważny. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji
multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora
multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie
notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie
narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów
notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów,
obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w
prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych
slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy
są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z
formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na
drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na
drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie
dostępnych. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
Rozszerzone o oprogramowanie do obsługi bazy relacyjnej danych
powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego
popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do
serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access.
Oprogramowanie powinno zapewniać: maksymalny rozmiar bazy
danych co najmniej 2 GB, liczba jednoczesnych użytkowników co
najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255. Maksymalny
rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi),
powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub
równoważny język programowania obiektowego, powinno ono
importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook,
ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp.
baza danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach.
Powinno ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z
.accdb. W przypadku dostawy przez dostawcę pakietu biurowego
równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich
kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego
rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem i
konwersji danych użytkownika komputera, w tym danych
archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane
administratora systemów informatycznych w jednostce do której
dostarczono oferowane rozwiązanie. Dostawca dostarczy
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niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z
dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych
oraz drukarkach powszechnie dostępnych.
5.

Dysk zewnętrzny

1 szt.

6.

Zestaw pilotów do testów
i odpowiedzi

kpl. 1.

7.

Tablet

12
szt.

8.

Zestaw komputerowy dla
nauczyciela

1 szt.

Parametry minimalne:
a) pojemność 1000 GB
b) format 2,5"
c) interfejs USB 3.0
Parametry minimalne:
a) ilość pilotów w zestawie: 32
b) każdy pilot posiada minimum 5 klawiszy umożliwiających
udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru,
wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz i tak/nie
c) wymagane działanie w technologii radiowej o zasięgu min. 40m.
d) w zestawie odbiornik radiowy, walizka do przechowywania
pilotów, oprogramowanie do zestawu
Parametry minimalne:
a) przekątna 10"
b) pamięć RAM 2MB
c) pamięć wbudowana 32 GB
d) rozdzielczość 1920x1080
e) wbudowane wifi, bluetooth
f) aparat przód/tył
g) wbudowana lampa błyskowa
h) możliwość wykonywania zdjęć w trybie hdr
i) czytnik kart pamięci
j) system operacyjny
Parametry minimalne:
a) procesor uzyskujący wynik co najmniej 15130 punktów w teście
Passmark – CPU Mark według wyników procesorów
publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie, na której musi
znajdować się zaproponowany procesor:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
b) pamięć RAM 16 GB
c) karta graficzna zintegrowana , uzyskująca wynik co najmniej
1190 punktów w teście Passmark – Videocard Mark według
wyników kart publikowanych (dane z lutego 2018 roku) na stronie,
na której musi znajdować się zaproponowany procesor:
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
d) wyjście video: 1 x HDMI, 1 x VGA
e) dysk SSD 256 GB
f) dysk magnetyczny 1000 GB
g) porty USB: co najmniej 6 portów USB (w tym 2 porty 3.0)
g) RJ-45 x 1
h) łączność: LAN 10/100/1000, Bluetooth 4.0, WiFi b/g/n
i) napęd DVD+/-RW
j) wejście słuchawkowe
k) wejście mikrofonowe
l) w komplecie z myszką i klawiaturą – Zamawiający dopuszcza
zestaw inny niż producenta
ł) w komplecie z monitorem - Zamawiający dopuszcza zestaw inny
niż producenta:
- wejście 1 x RGB
- przekątna 24"
- matryca matowa
- rozdzielczość natywna Full HD
- jasność 250 nit
m) w komplecie z systemem operacyjnym - licencja nowa,
wczesniej nie aktywowana Microsoft Windows 10 Pro 64bit lub
równoważny, tj. system operacyjny dla komputerów stacjonarnych,
z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny ma
pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi
przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 20XX. System
ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
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- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i
myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych
Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w
tym Polskim i Angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w
języku polskim Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
dostępne w języku polskim. Możliwość dokonywania bezpłatnych
aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta
systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu
Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów
bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane
mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany
domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest
komputer Możliwość zarządzania poprzez polityki grupowe – przez
politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających
funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne
polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i
profile użytkowników zarządzane zdalnie praca systemu w trybie
ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł
wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów. Zintegrowany z
systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z
urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field
communication).
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych
(np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach –
wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Mechanizmy
logowania do domeny w oparciu o:
- Login i hasło,
- Karty z certyfikatami (smartcard),
- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez moduł TPM),
Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie do
uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie
wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2
(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia
służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk
i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we
wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript –
możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i
współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu
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służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego
obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików
pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami
użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie
dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego
przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu
plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja
sieci komputerowych, do których jest podłączony system
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu
numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm
wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi. Uruchomienie do 4 maszyn
wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i
zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych
użytkownika.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji
systemowych komputera, z możliwością przechowywania
certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji
minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków
przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez
polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków
przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w
usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych
języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany
języka bez konieczności reinstalacji systemu.
n) w komplecie z oprogramowaniem biurowym - licencja nowa,
bezterminowa, wcześniej nie aktywowana Microsoft Office
Standard 2019 MOLP AE lub równoważne, tj. oprogramowanie
biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor)
tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych
materiałów informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek,
program do obsługi poczty elektronicznej. Wymagania odnośnie
interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu
użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę
osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość
zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną). Użytkownik raz
zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania
go o ponowne uwierzytelnienie się. Wymagana jest pełna
zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję
dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania
dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty
formatowania, itp. wbudowany domyślny klient pocztowy musi
współpracować z MS Exchange; nagrywanie, wykonywanie,
tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic.
Producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku
polskim - istnieje możliwość sprawdzenia legalności
oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.
Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx
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(.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub, .one. pkg. Oprogramowanie
powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w
wyżej wymienionych formatach. Edytor tekstów musi umożliwiać:
edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel,
wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie
wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele
przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów,
akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści,
formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w
języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez
użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr
automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu
strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie
korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do
zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów
hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów
tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu),
słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe,
pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli
przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy
użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i
odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych
w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie
dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien
zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język
równoważny. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji
multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora
multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie
notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie
narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów
notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów,
obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w
prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych
slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy
są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z
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9.

Nakładka optyczna do
czytania

1 szt.

10.

Specjalna klawiatura do
komputera z
powiększonymi
klawiszami

1 szt.

formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na
drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na
drukarkach użytkowanych oraz drukarkach powszechnie
dostępnych. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
Rozszerzone o oprogramowanie do obsługi bazy relacyjnej danych
powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego
popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do
serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access.
Oprogramowanie powinno zapewniać: maksymalny rozmiar bazy
danych co najmniej 2 GB, liczba jednoczesnych użytkowników co
najmniej 255, liczba pól w tabeli co najmniej 255. Maksymalny
rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi),
powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub
równoważny język programowania obiektowego, powinno ono
importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook,
ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp.
baza danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach.
Powinno ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z
.accdb. W przypadku dostawy przez dostawcę pakietu biurowego
równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich
kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego
rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem i
konwersji danych użytkownika komputera, w tym danych
archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane
administratora systemów informatycznych w jednostce do której
dostarczono oferowane rozwiązanie. Dostawca dostarczy
niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z
dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych
oraz drukarkach powszechnie dostępnych.
Parametry minimalne:
- lupa elektroniczna
- wyświetlacz min. 5”
Parametry minimalne:
- powiększone klawisze i napisy na klawiaturze

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony i zamontowany sprzęt był w pełni funkcjonalny, tj. gotowy
do pracy bez konieczności angażowania Zamawiającego do zakupu dodatkowych akcesoriów. Wykonawca zobowiązany jest zamontować dostarczone urządzenia (w ramach złożonej oferty cenowej). Sposób wykonania montażu monitorów interaktywnych:
- w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- prowadzenie okablowania HDMI między monitorami interaktywnymi a biurkami nauczycieli w
listwach naściennych,
- Wykonawca dostarczy i zamontuje w każdym z 3 biurek nauczycieli panele przyłączy
(montowane w blatach), z przejściówką HDMI umożliwiającą przesył sygnału HDMI 2.0
- okablowanie HDMI biegnące od monitora interaktywnego do panelu przyłączy (10 m) oraz od
panelu przyłączy do laptopów (2 m) musi gwarantować przesył sygnału w 4K/60Hz, zgodnie z
wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ.
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- jako załącznik do protokołu odbioru Wykonawca przedstawi stosowną dokumentację (np.
wydruk strony producenta okablowania z podaniem jej pełnego adresu) potwierdzającą
parametry użytego do montażu okablowania HDMI
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeszkolił personel, któremu powierzona zostanie eksploatacja sprzętu.

4. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca,
partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie
rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Rozdział VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 31.05.2019r.
Rozdział VII. Gwarancja
1.

Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach określonych przez producentów urządzeń z
wyłączeniem czasu trwania gwarancji. Zamawiający ustala na całość zamówienia okres gwarancji
min. 36 do max. 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty
usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja nie jest ograniczona limitem
czasu pracy urządzeń i obejmuje również części eksploatacyjne.

2. Całość zamówienia rozumiana jest jako w pełni funkcjonalny system.
3. Bieg gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o których
został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie 14 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli do usunięcia wady lub
usterki wymagane są urządzenia, których czas sprowadzenia jest dłuższy niż 14 dni, a Wykonawca
powiadomił o tym Zamawiającego przed upływem 14 dni od zgłoszenia wady/usterki.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym wyżej terminie, od
chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w opóźnieniu i podlegał z tego tytułu
karom umownym za nieterminowe usunięcie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 10
projektu umowy.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają naprawie
na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy uszkodzeń Zamawiający
ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę poniesionymi kosztami, a
Wykonawca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.
str. 25

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1) posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena pełnienia powyższego
warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
1.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena pełnienia powyższego
warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
1.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej
jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 10 000,00
zł brutto,
2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt. 1.3) a) Zamawiający będzie żądał
dokumentów określonych w Rozdziale X ust.1 pkt 1.2 SIWZ
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi
wykazać, że:
- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
- łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej,
Rozdział IX. Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy
wykluczenia).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne
podstawy wykluczenia).
4. Na wykazanie niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w
Rozdziale X ust. 1 pkt 1.4 SIWZ.
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Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
1.2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Uwaga
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1.1) i pkt 1.2) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego
zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) i 1.2), Wykonawcy składają
wspólnie.
1.3) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – (jeśli dotyczy)
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności
dotyczą
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 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.
3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, 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.
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4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty:
1.1) odpisu 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu.
1.2) Wykaz zamówień zgodnych z Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 1.3) a) - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentem potwierdzającym realizację zamówień o
których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.3) wraz z potwierdzeniem, że dostawa została
zrealizowana bez uwag (np. list referencyjny).
2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w
pkt 1.2) (odpowiednio do zasobów, na które powołuje się Wykonawca).
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
1.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być
wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 1.1) SIWZ.
4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
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i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenie lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym
są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na
język polski.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8) Wykonawca BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert) przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców

oświadczenie

o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2016 poz. 1113 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz. 1030 ze zm). Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Iłowej
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3. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania:
IZPI.271.1.2019 należy kierować:
pisemnie na adres:
Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
drogą elektroniczną na adres: ilowa@ilowa.pl
Uwaga:
Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy
Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.
faksem na numer +48 68 368 14 01
4. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem
na język polski.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja
będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
Rozdział XII. Informacje dotyczące wadium.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XIII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
5. O

zawieszeniu

biegu

terminu

związania

ofertą Zamawiający niezwłocznie

poinformuje

Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
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2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnioną/e do jego reprezentacji.
4. Pełnomocnictwo - (jeżeli dotyczy) - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z
adnotacją "za zgodność z oryginałem".
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców,
składane są w oryginale.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się
umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem "Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom trzecim".
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
12.Zamawiający żąda, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osoby uprawnione.
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13.Wykonawca przygotowując ofertę powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które
towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej
jego realizacji. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę składanej oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a
żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, brak staranności Wykonawcy w obliczeniu
wynagrodzenia ofertowego nie może stanowić podstawy do podwyższenia wynagrodzenia ani do
żądania podwyższenia wynagrodzenia.
14. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wykaz oferowanych urządzeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
3) Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
4) Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy
składającego ofertę - jeżeli dotyczy.
6) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to osoba
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa
7) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać

przedmiotowe

pełnomocnictwo.

Pełnomocnik

może

być

ustanowiony

do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie
informacje).
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje
poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
16. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub
wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". W przypadku
złożenia kilku "ZMIAN" kopertę każdej "ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem "zmiana nr
..... ".
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17. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające
uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli
uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
18. W trakcie sesji otwarcia ofert, koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE"
zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny
ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
1) zmiany zostaną dołączone do oferty,

19. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w postaci wydruku
komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego.
20. Zamawiający wymaga aby ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
z dopiskiem:
„Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników
Alianckich w Iłowej”
Nie otwierać przed dniem 25 marca 2019r. godz. 12:15
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed
wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2) karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie
zapisanych stron.
3) załączenie spisu zawartości oferty.
19. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
20. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien
zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.
21.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Iłowej ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, w pok. nr 14, piętro I – Sekretariat w terminie do dnia 25 marca
2019r. godz. 12:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę bez
jej otwierania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. Nr 8 – 1 piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i okresu oferowanej gwarancji

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie oraz cen zawartych w ofertach.
Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa wymieniona w Formularzu oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.
3. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia,
jaki ma zostać wykonany.
4. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi
przepisami ustawy o podatku od towarów usług / podatku akcyzowym należy do Wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
10.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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11.Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a
w szczególności podatek VAT.
12.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy
14. Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają
podwyższeniu.
15. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
16. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT i łącznej
ceny brutto (wzór załącznik nr 1 do SIWZ).
Rozdział XVII. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt:
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Nr

Nazwa kryterium

Waga w %

1

Cena oferty brutto

60

2

Okres gwarancji

40
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Ad. 1. Cena oferty (cena brutto podana w Formularzu ofertowym) :
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert spełniających
wymagania, otrzyma 60 pkt.
Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena minimalna × 60 pkt ÷ cena badanej oferty

Ad. 2. Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostawy i
usługi będące przedmiotem zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na
wykonane dostawy i usługi będzie dłuższy niż 36 miesięcy.
Górna granica udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.
Oferty będą oceniane w ramach tego kryterium oceniane będą jako 1pkt = 1%:
36 miesięcy – 0 pkt
od 37 do 47 miesięcy – 10pkt
od 48 do 59 miesięcy – 20 pkt
60 miesięcy – 40 pkt
4. Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów
uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów
ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do
drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznymi.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres

realizacji

przedmiotu

zamówienia,

gwarancji

i

rękojmi),

wykluczenie

możliwości

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
5. Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem
umowy:
1) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie publiczne,
3) umowę spółki cywilnej (jeżeli dotyczy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego
dokumentu do oferty
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prowadzone do treści zawieranej umowy określone
zostały w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.
Rozdział XX. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Integralną częścią niniejszej SIWZ jest Klauzula RODO Zgodnie z załącznikiem nr 8.
Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1ustawy).
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy):
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego,
e) opisu przedmiotu zamówienia,
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
(za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu

nieograniczonego,

także

wobec

postanowień

specyfikacji

istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy).
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust.
3 ustawy).
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180
ust. 4 ustawy).
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (art.180 ust. 5 ustawy).
10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy).
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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