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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA 

/PROJEKT/ 

 

Zawarta w dniu ………………. 2019 r. w Łodzi pomiędzy: 

 

Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w …………………………………………………………………………………..…….., 

wpisanym do ………………………………………………………………………..………………, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………………………….…………………., 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW 

NFZ/1/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie 

nowych 36 zestawów komputerowych oraz 12 komputerów przenośnych, zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

dalej „SIWZ, oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ……………….. 2019 r. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy, a także SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 

fabrycznie nowy pochodzący z bieżącej produkcji, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dostawą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wyprodukowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowy i nadający 

się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem; elementy sprzętowe posiadają deklarację 

zgodności CE. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy pochodzący z legalnego źródła, 

zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem uprawnień 

gwarancyjnych (na warunkach opisanych w umowie) zawartych w cenie i świadczonych 
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przez sieć serwisową producenta. Pod pojęciem „producent” należy rozumieć również 

„przedstawiciel producenta”. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy w dniu złożenia oferty nie był przewidziany 

przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

7. Wykonawca oświadcza, że oferowany model urządzenia nie jest prototypem, co oznacza, 

że identyczne modele urządzeń znajdują się w sprzedaży co najmniej od 30 dni 

poprzedzających termin złożenia oferty. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na własność Zamawiającego dokumenty licencyjne 

oraz wszelkie ewentualne dokumenty, a także ewentualne nośniki CD lub DVD związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Do czasu odbioru urządzeń przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny 

koszt i ryzyko. 

11. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przystępując do realizacji niniejszej mowy będzie 

uprawniony do korzystania z narzędzi i środowisk informatycznych niezbędnych 

do prawidłowego zrealizowania umowy, przy czym uprawnienia te wynikać będą z 

zawartych przez Wykonawcę umów licencyjnych, chyba że Wykonawca w opisanym 

zakresie korzystać będzie z informatycznych narzędzi lub informatycznych środowisk, 

których jest właścicielem lub dostępnych nieodpłatnie i niewymagających zgody ich 

właściciela lub autora. 

12. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z elementów oprogramowania dostarczonego 

przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, nie będzie posiadać mechanizmów 

umożliwiających przekazywania bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek danych innym 

podmiotom, w tym Wykonawcy oraz producentowi dostarczonego oprogramowania. 

13. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, w tym 

w szczególności SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia ………… 2019 r. 

14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe 

u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą 

z realizacji niniejszej umowy, w sytuacji gdy powstały one w związku z okolicznościami 

leżącymi po stronie Wykonawcy. 

15. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

16. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto …………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………..). 

17. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się na okres: … 

dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

18. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 2 

1. W przypadku niewykonania umowy w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy 

opóźnienie w sprzedaży i dostarczeniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy 

przekroczy 7 dni - w terminie kolejnych 7 dni poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2. 

4. W sytuacji gdy kary umowne nie pokrywają całej szkody, stronom przysługuje prawo 

żądania odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 3 

1. Zamawiający dokona przy udziale Wykonawcy odbioru przedmiotu umowy, co zostanie 

potwierdzone poprzez sporządzenie protokołu odbioru. Protokół odbioru stanowi podstawę 

do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy. Wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wszelkie zastrzeżenia wobec przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

w protokole odbioru wskazanym w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy nie 

odpowiada warunkom, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ oraz 

ofercie Wykonawcy z dnia ……………… 2019 r. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć 

Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych, w celu usunięcia 

stwierdzonych protokołem odbioru nieprawidłowości w dostarczeniu przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 3, Zamawiający 

może od umowy odstąpić w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu określonego 

w ust. 3 poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy nie 

pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kary umownej, określonej w § 2 ust. 3 umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat 

Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w czasie 

i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego; 

b) bezterminowego zachowania w tajemnicy ww. informacji również po rozwiązaniu, 

odstąpieniu, wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny; 

c) postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) - w przypadku konieczności 

przetwarzania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy danych osobowych. 
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§ 5 

1. Na sprzęt dostarczony na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na 

okres ……… miesięcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie warunki serwisu gwarancyjnego (w 

tym demontaż uszkodzonych elementów i ponowny montaż elementów naprawionych) oraz 

zobowiązuje się do wymiany wadliwych elementów w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku awarii dysku twardego 

komputera, diagnostyka awarii będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego, przy 

udziale pracowników Zamawiającego. W razie potwierdzenia uszkodzenia dysku 

Wykonawca dostarczy dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego. 

3. Wszelkie naprawy gwarancyjne oraz konserwacja sprzętu powinny odbywać się na miejscu, 

tj. w siedzibie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, 

jeżeli wady ujawnią się w okresie gwarancji lub do bezpłatnego dostarczenia przedmiotu 

wolnego od wad (wymiana). 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których odnotowane 

zostaną wszelkie naprawy przedmiotu umowy. 

6. Naruszenie plomb gwarancyjnych jednostek centralnych przez Zamawiającego nie będzie 

powodowało utraty gwarancji. 

7. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), 

jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej dwie jego naprawy, a sprzęt jest 

nadal wadliwy, lub usunięcie wady wiązałoby się z nadmiernym utrudnieniem dla 

Wykonawcy, bądź byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku 

zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w okresie, na który została udzielona 

gwarancja. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 

przez Wykonawcę, producent oferowanego sprzętu przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

z tego tytułu, w przeciwnym przypadku wszelkie naprawy będą wykonywane na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez sporządzenie protokołu odbioru. 

2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 - 4. 

3. Wszelkie zastrzeżenia wobec przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

w protokole wskazanym w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy nie odpowiada 

warunkom wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń faktura 

będzie mogła być wystawiona, po usunięciu nieprawidłowości objętych zastrzeżeniami. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może: 

a) Pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni 

roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości 

w przedmiocie umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Wykonawca 
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zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

b) Odstąpić od umowy - w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest 

niekompletny, bądź zawiera istotne wady/usterki uniemożliwiające jego wykorzystanie 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła 

uzupełnić braków lub usunąć wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w wezwaniu. Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie 

Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego: 

- Pan/i ………….,  tel. ……………, e-mail: …………………..,, 

- Pan/i ………….., tel…………….., e-mail: ………………….... 

b) ze strony Wykonawcy są: 

- Pan/i ………….,  tel. ……………, e-mail: …………………..,, 

- Pan/i ………….., tel…………….., e-mail: ………………….... 

 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 

w wysokości ……………………..……. PLN (słownie: …………..…………………) brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, formie przelewu na konto wskazane na niej przez 

Wykonawcę. 

3. Faktury wystawiane będą na: 

- Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, 

NIP: 107-000-10-57; 

- Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; 

i przesyłane na adres Odbiorcy-płatnika. 

4. Podstawę wystawienia faktury i zapłaty stanowi ostateczny protokół odbioru sporządzony 

i podpisany na zasadach określonych w § 3 umowy. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na inną osobę 

bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności takiej czynności. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach poprzez złożenie oświadczenia 

w formie pisemnej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał 

prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne. Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy 

oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji 

co do okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim. 

mailto:tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl
mailto:krzysztof.lukaszczyk@nfz-lodz.pl
mailto:tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl
mailto:krzysztof.lukaszczyk@nfz-lodz.pl
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§ 9 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga zgody Stron i sporządzenia pod rygorem 

nieważności pisemnego aneksu. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 

2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności ich 

polubownego załatwienia, strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron. 

5. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich 

adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane 

sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy Stron wskazane w komparycji 

umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do projektu umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa 11 sztuk zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej oraz dwóch 

monitorów o parametrach opisanych w poniższych tabelach. 

 
JEDNOSTKA CENTRALNA 

Typ / Rodzaj Wymagania Zamawiającego 

Procesor 

i wydajność ogólna 

zestawu 

komputerowego 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. 

Komputer w oferowanej konfiguracji powinien osiągać w teście wydajności BAPCo® 

SYSmark® 2018 (https://results.bapco.com), w ramach kategorii „Overall 

Performance” wynik co najmniej 2060 punktów. 

Testy oferowanego sprzętu muszą być dostępne do pobrania z witryny 

https://results.bapco.com 

Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu komputerowego muszą pracować 

z natywnymi ustawieniami producenta danego podzespołu. To znaczy, 

że niedopuszczalne jest np. podwyższenie częstotliwości pracy procesora, karty 

graficznej, zmiany rozdzielczości ekranu na niższa niż natywna, zmiany częstotliwości 

taktowania szyny głównej lub innych podzespołów. 

Testy muszą być wykonane na urządzeniu identycznym jak zaoferowanym przez 

Wykonawcę z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z wymaganiami 

Zamawiającego w rozdzielczości 1920x1080. 

Procesor: 

- liczba rdzenia minimum 8; 

- liczba wątków minimum 16; 

- wielkość pamięci cache minimum 16MB; 

- TDP 95 W. 

Płyta główna Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi, wspierający pamięci DDR4 

do 2666MHz, umożliwiający zdalne zarządzanie komputerem, dedykowany dla 

procesora, rekomendowany przez producenta procesora. Typ podstawki: dedykowany dla 

procesora. Wyposażona w min. 6 portów SATA3, sloty: 2x M.2, 1 x PCI Express x16 

oraz min. 2 x PCI Express x1. i 1x PCI oraz min. 4 x USB 3.1 Gen2 (wyprowadzone na 

tył obudowy), min. 4 x USB 3.1 Gen1 (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy). 

Ponadto z tyłu wyprowadzone porty: 2xPS/2, 2x DisplayPort, HDMI, VGA, 2x USB 

2.0, RJ45 i 3 porty audio (nie dopuszcza się rozwiązania typu combo). Płyta główna 

musi być wyposażona w układ zgodny ze standardem TPM v1.2 a usunięcie układu 

powoduje uszkodzenie płyty głównej oraz umożliwiać montaż wizualnego systemu 

diagnostycznego umożliwiający diagnozowania typowych problemów z komputerem. 

Pamięć RAM Pamięć RAM typu DDR4, przynajmniej 16GB, z możliwością rozbudowy 

do minimum 64GB. 

Dysk twardy HDD Typ: SSD o pojemności co najmniej 240 GB, SATA lub PCI-Express z 

mechanizmem diagnozowania SMART osiągający szybkość odczytu przynajmniej 500 

MB/s, szybkość zapisu przynajmniej 250 MB/s. 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA. 

 Karta grafiki Stanowiąca element płyty głównej: 

- karta graficzna musi umożliwić podłączenie i pracę dwóch monitorów jednocześnie 

używając złącz cyfrowych, 

- obraz na wszystkich monitorach musi umożliwić pracę w trybie rozszerzonego 

pulpitu.  

https://results.bapco.com/
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Karta sieciowa Stanowiąca element płyty głównej Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wake on LAN. 

Karta dźwiękowa 8 kanałowa, stanowiąca element płyty głównej, w standardzie HD Audio. 

BIOS Zgodny ze specyfikacją UEFI, 

- w pamięci FLASH, 

- wbudowany system kontroli prędkości obrotowej wentylatorów procesora i 

obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej 

wentylatorów, 

- umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB 

(CD-ROM, DVD-ROM), 

- pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera (ASSET 

TAG). 

Klawiatura Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego zestawu klawiatury zgodnej z już 

posiadanymi klawiaturami DELL KB813 lub równoważnej o następujących 

parametrach: 
- Interfejs USB, 

- Obsługiwana przez system operacyjny Microsoft Windows 10x64 bez konieczności 

instalowania dodatkowych sterowników dostarczonych przez producenta klawiatury, 

- Niskoprofilowe klawisze. 

- Wbudowany czytnik SmartCard obsługujący posiadane przez Zamawiającego karty 

inteligentne: Gemalto IDPrime .NET 511 z dodatkowym interfejsem bezstykowym 

MIFARE 1k oraz Gemalto Standard Card IDPrime MD 831B Mifare Classic EV1 

4K. 

- Klawiatura odporna na zalanie. 

- Klawiatura musi posiadać odłączalną podpórkę na nadgarstki. 

- Polski układ klawiatury QWERTY. 
Mysz Mysz optyczna USB z rolką w kolorze zestawu, producenta zestawu komputerowego. 

Obudowa - Midi-tower o wymiarach nie większych niż: głębokość: 430 mm, szerokość: 225 

mm, wysokość: 433 mm. 

Wyposażona w: 

- minimum 1 wnęka pozwalająca na montaż napędu DVD+/-RW, 

- minimum 2 wewnętrzne zatoki 3,5”, 

- minimum 3 dedykowane miejsce dla dysku 2,5”, 

- możliwość zastosowania minimum 3 wentylatorów, 

- możliwość beznarzędziowego otwierania, 

- zasilacz montowany na dole. 

Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy 

zestawu nie może powodować utraty gwarancji. 

Zasilacz Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz, o mocy 

wystarczającej do bezproblemowej pracy jednostki przy pełnym wyposażeniu 

w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty, oraz sloty rozszerzeń, przy pełnym 

obciążeniu. Z wentylatorem minimum 120 mm w celu zapewnienia efektywnego 

chłodzenia i cichej pracy. 
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Oprogramowanie 

dodatkowe 

Dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną i lokalną 

administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na: 

- zdalne i lokalne monitorowanie komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersja 

BIOS, 

- zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację 

komponentów komputera oraz zainstalowanego oprogramowania, 

- otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, 

- zdalny odczyt konfiguracji sprzętowej komputera oraz: 

- zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 

- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, 

- monitorowanie i alarmowanie obciążenia CPU, zajętości dysków twardych wraz 

z graficznym przedstawieniem wartości w zadanym czasie w postaci wykresów. 

Dodatkowe 

wymagania 

Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 na procesy projektowania 

i produkcji oferowanych komputerów. 

Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi 

systemami operacyjnymi: 

a) Windows 10 - x64, 

- deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz 

R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE), 

- deklaracja producenta sprzętu o efektywności energetycznej oferowanego komputera 

zgodnie z wymaganiami programu Energy Star 6.1, 

- głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779, oraz wykazana 

z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) 

musi wynosić nie więcej niż 30dB. 

Sterowniki Możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny producenta komputera 

po uprzednim podaniu numeru seryjnego komputera lub kodu producenta. 

Do oferty należy dołączyć link do witryny, o której mowa powyżej. 

System operacyjny Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny. 

Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny spełniający standardy 

jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz współpracujący bez 

zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Office 2016, Microsoft 

Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft WSUS 3.0 oraz systemem 

zakupionym w ramach umowy na świadczenie Usług Subskrypcji Systemu 

Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej 

pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z 

siedzibą w Katowicach. 

 

MONITOR LCD 

Typ / Rodzaj 
 

Wymagania Zamawiającego 

Format ekranu Panoramiczny 

Przekątna ekranu 27cali 

Wielkość plamki 0,311 mm 

Typ panela TFT TN 

Technologia 

podświetlania 

LED 

Rozdzielczość obrazu Full HD 1920 x 1080 pikseli 
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Częstotliwość 

odświeżania 

60 Hz 

Czas reakcji matrycy 1ms 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 20000000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 170 stopni 

Liczba wyświetlanych 

kolorów 

16,7 mln 

Głośniki Stereo, wbudowane o mocy 2 Watów 

Złącza wejściowe  15-stykowe D-Sub, 

 DVI-D (z HDCP), 

 HDMI (z HDCP) 

Zasilacz Wbudowany w obudowę monitora 

Pobór mocy 

(praca/spoczynek) 

31/0,5 Watów 

Montaż na ścianie VESA 100 x 100 mm 

Obudowa Kolor zgodny z kolorystyką zestawu komputerowego, możliwość zabezpieczenia 

za pomocą Kensington Lock, możliwość pochylenia panela (tilt). 

Wyposażenie dodatkowe Wraz z monitorem należy dostarczyć kabel sygnałowy dedykowany do 

podłączenia monitora z oferowaną jednostka centralną za pośrednictwem łącza 

cyfrowego o długości minimum 1.8m 

Certyfikaty  ENERGY STAR 6.0, 

 EPEAT Gold, 

 TUV/GS, 

 CE, 

 FCC, 

 EAC, 

 RoHS. 
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Dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej oraz 

monitora o parametrach opisanych w poniższych tabelach. 

 

JEDNOSTKA CENTRALNA 

Typ / Rodzaj Wymagania Zamawiającego 

Procesor 

i wydajność ogólna 

zestawu 

komputerowego 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. 

Komputer w oferowanej konfiguracji powinien osiągać w teście wydajności BAPCo® 

SYSmark® 2014 (https://results.bapco.com), w ramach kategorii „Overall 

Performance” wynik co najmniej 1900 punktów. 

Testy oferowanego sprzętu muszą być dostępne do pobrania z witryny 

https://results.bapco.com. 

Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu komputerowego muszą pracować 

z natywnymi ustawieniami producenta danego podzespołu. To znaczy, 

że niedopuszczalne jest np. podwyższenie częstotliwości pracy procesora, karty 

graficznej, zmiany rozdzielczości ekranu na niższa niż natywna, zmiany częstotliwości 

taktowania szyny głównej lub innych podzespołów. 

Testy muszą być wykonane na urządzeniu identycznym jak zaoferowanym przez 

Wykonawcę z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z wymaganiami 

Zamawiającego w rozdzielczości 1920x1080. 

Procesor: 

- Liczba rdzenia minimum 6, 

- liczba wątków minimum 6, 

- wielkość pamięci cache minimum 9MB, 

- TDP 65 W. 

Płyta główna Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi, wspierający pamięci DDR4 

do 2666MHz, dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora. 

Typ podstawki: dedykowany dla procesora. 

Wyposażona w min. 4 porty SATA3, sloty 1 x PCI Express x16 oraz min. 2 x PCI 

Express x1. oraz min. 4 x USB 3.1 Gen1 (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy, 

2 wyprowadzone na tył obudowy) min. 6 x USB 2.0 (min. 2 wyprowadzone na tył 

obudowy). Ponadto z tyłu wyprowadzone porty: 1xPS/2, DVI-D, HDMI, VGA, RJ45 i 3 

porty audio (nie dopuszcza się rozwiązania typu combo). Płyta główna musi być 

wyposażona w układ zgodny ze standardem TPM v1.2 a usunięcie układu powoduje 

uszkodzenie płyty głównej oraz wbudowany wizualny system diagnostyczny 

umożliwiający diagnozowania błędów w tym minimum: CPU, VGA i RAM. 

Pamięć RAM Pamięć RAM typu DDR4, przynajmniej 8GB, z możliwością rozbudowy do 

minimum 32GB.  

Dysk twardy 

HDD 

Typ: SSD o pojemności co najmniej 128 GB, SATA III z mechanizmem 

diagnozowania SMART oraz NCQ osiągający szybkość odczytu przynajmniej 500 MB/s, 

szybkość zapisu przynajmniej 250 MB/s. 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA. 

Karta grafiki Stanowiąca element płyty głównej. 

Karta sieciowa Stanowiąca element płyty głównej Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wake on LAN. 

Karta dźwiękowa 8 kanałowa, stanowiąca element płyty głównej, w standardzie HD Audio. 

https://results.bapco.com/
https://results.bapco.com/
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BIOS Zgodny ze specyfikacją UEFI, 

- w pamięci FLASH, 

- wbudowany system kontroli prędkości obrotowej wentylatorów procesora i 

obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej 

wentylatorów, 

- umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB 

(CD-ROM, DVD-ROM), 

- pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera (ASSET 

TAG). 

Klawiatura Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego zestawu klawiatury zgodnej z już 

posiadanymi klawiaturami DELL KB813 lub równoważnej o następujących 

parametrach: 

- Interfejs USB. 

- Obsługiwana przez system operacyjny Microsoft Windows 10x64 bez konieczności 

instalowania dodatkowych sterowników dostarczonych przez producenta klawiatury. 

- Niskoprofilowe klawisze. 

- Wbudowany czytnik SmartCard obsługujący posiadane przez Zamawiającego karty 

inteligentne: Gemalto IDPrime .NET 511 z dodatkowym interfejsem bezstykowym 

MIFARE 1k oraz Gemalto Standard Card IDPrime MD 831B Mifare Classic EV1 

4K. 

- Klawiatura odporna na zalanie. 

- Klawiatura musi posiadać odłączalną podpórkę na nadgarstki. 

- Polski układ klawiatury QWERTY. 
Mysz Mysz optyczna USB z rolką w kolorze zestawu, producenta zestawu komputerowego. 

Obudowa - Midi-tower o wymiarach nie większych niż: głębokość: 430 mm, szerokość: 225 

mm, wysokość: 433 mm 

Wyposażona w: 

- minimum 1 wnęka pozwalająca na montaż napędu DVD+/-RW, 

- minimum 2 wewnętrzne zatoki 3,5”, 

- minimum 3 dedykowane miejsce dla dysku 2,5”, 

- możliwość zastosowania minimum 3 wentylatorów, 

- możliwość beznarzędziowego otwierania, 

- zasilacz montowany na dole. 

Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy 

zestawu nie może powodować utraty gwarancji. 

Zasilacz Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz. O mocy 

wystarczającej do bezproblemowej pracy jednostki przy pełnym wyposażeniu 

w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty, oraz sloty rozszerzeń, przy pełnym 

obciążeniu. Z wentylatorem minimum 120mm w celu zapewnienia efektywnego 

chłodzenia i cichej pracy. 
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Oprogramowanie 

dodatkowe 

Dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną i lokalną 

administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na: 

- zdalne i lokalne monitorowanie komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersja 

BIOS, 

- zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację 

komponentów komputera oraz zainstalowanego oprogramowania, 

- otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, 

- zdalny odczyt konfiguracji sprzętowej komputera oraz: 

- zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 

- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, 

- monitorowanie i alarmowanie obciążenia CPU, zajętości dysków twardych wraz 

z graficznym przedstawieniem wartości w zadanym czasie w postaci wykresów. 

Dodatkowe 

wymagania 

Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 na procesy projektowania i produkcji 

oferowanych komputerów. 

Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami 

operacyjnymi: 

a) Windows 10 - x64,  

- deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz 

R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE), 

- deklaracja producenta sprzętu o efektywności energetycznej oferowanego 

komputera zgodnie z wymaganiami programu Energy Star 6.1, 

- głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779, oraz wykazana 

z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) 

musi wynosić nie więcej niż 30dB. 

Sterowniki Możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny producenta. 

komputera po uprzednim podaniu numeru seryjnego komputera lub kodu producenta. 

Do oferty należy dołączyć link do witryny, o której mowa powyżej. 

System operacyjny Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny. 

Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny spełniający standardy 

jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz współpracujący bez 

zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Office 2016, Microsoft 

Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft WSUS 3.0 oraz systemem 

zakupionym w ramach umowy na świadczenie Usług Subskrypcji Systemu 

Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej 

pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z 

siedzibą w Katowicach. 

 
MONITOR LCD 

Typ / Rodzaj Wymagania Zamawiającego 

Format ekranu Panoramiczny 

Przekątna ekranu 21,5 cala 

Wielkość plamki 0,248 mm 

Typ panela TFT TN 

Technologia podświetlania LED 

Rozdzielczość obrazu Full HD 1920 x 1080 pikseli 
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Częstotliwość odświeżania 60 Hz 

Czas reakcji matrycy 2ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 20000000:1 

Kąt widzenia poziomy 170 stopni 

Kąt widzenia pionowy 160 stopni 

Liczba wyświetlanych 

kolorów 

16,7 mln 

Głośniki Stereo, wbudowane o mocy 1 Wata 

Złącza wejściowe  15-stykowe D-Sub 

 DVI-D (z HDCP) 

 HDMI (z HDCP) 

 DisplayPort 

Zasilacz Wbudowany w obudowę monitora 

Pobór mocy 

(praca/spoczynek) 

19/0,3 Watów 

Montaż na ścianie VESA 100 x 100 mm 

Obudowa Kolor zgodny z kolorystyką zestawu komputerowego, możliwość 

zabezpieczenia za pomocą Kensington Lock, możliwość pochylenia panela 

(tilt). 
Wyposażenie dodatkowe Wraz z monitorem należy dostarczyć kabel sygnałowy dedykowany 

do podłączenia monitora z oferowaną jednostka centralną za pośrednictwem 

łącza cyfrowego o długości minimum 1.8m 

Certyfikaty  ENERGY STAR 6.0 

 EPEAT Gold 

 TUV/GS 

 CE 

 FCC 

 EAC 

 RoHS 

 

Dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych o parametrach nie gorszych niż: 

Typ / Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego 

Wyświetlacz 
UWVA, o przekątnej 14" panoramiczny, podświetlenie LED Full HD z 

matową powłoką antyrefleksyjną 

Rozdzielczość 1920x1080 

Procesor 

Dedykowany do rozwiązań mobilnych, wyposażony: minimum 4 rdzenie, 

minimum 8 wątków, umożliwiający osiągnięcie w teście PassMark - CPU 

Mark: średni wynik minimum 7670 punktów. 
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Pamięć RAM 
min. 8 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB za pomocą 

moduł SODIMM 

Dysk twardy min. 250 GB SSD połączony za pośrednictwem magistrali PCI-Exppress 

Karta graficzna Z wyjściem HDMI 

Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany mikrofon 

Interfejsy  

3 x USB 3.1 Gen 1 (przynajmniej jedno z funkcją ładowania) 

1 x USB 

1 Type-C 1 Audio (combo) 

1 AC power 1 RJ-45 

1 HDMI 1.4 

1 x VGA 

1 złącze do podłączenia stacji dokującej 

Zabezpieczenia 
Wbudowany układ TPM Embedded Security Chip 2.0, Wbudowany czytnik 

linii papilarnych. 

Sloty 

Wbudowany czytnik SmartCard obsługujący posiadane przez Zamawiającego 

karty inteligentne: Gemalto IDPrime .NET 511 z dodatkowym interfejsem 

bezstykowym MIFARE 1k oraz Gemalto Standard Card IDPrime MD 831B 

Mifare Classic EV1 4K. 

Wbudowany czytnik kart pamięci microSD. 

Komunikacja 

bezprzewodowa 

Bezprzewodowa karta obsługująca standard 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2. 

Klawiatura/tochpad 
Klawiatura w układzie QWERTY odporna na zalanie, Touchpad z 

możliwością obsługi wielopunktowych gestów i stuknięć. 

Zintegrowana kamera Wbudowana HD 

Bateria Li-ion o pojemności min. 48Wh pozwalająca na min. 12 godzin pracy. 

Waga Maksymalnie 1.73 kg. 

Zasilanie 

Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz, o mocy 

wystarczającej do jednoczesnego ładowania wbudowanej baterii i pracy 

urządzenia. 

Wymiary maksymalne Wysokość 21 mm, szerokość 350 mm, głębokość 240 mm. 

System operacyjny 

Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny. 

Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny spełniający 

standardy jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz 

współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft 

Office 2016, Microsoft Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft 

WSUS 3.0 oraz systemem zakupionym w ramach umowy na świadczenie 

Usług Subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności 

Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomiędzy Centralą Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzibą w Katowicach. 
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Dostawa 2 sztuk komputerów przenośnych o parametrach nie gorszych niż: 

Typ / Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego 

Wyświetlacz 
IPS, o przekątnej 14" panoramiczny, podświetlenie LED Full HD z matową 

powłoką antyrefleksyjną 

Rozdzielczość 1920x1080 

Procesor 

Dedykowany do rozwiązań mobilnych, wyposażony: minimum 4 rdzenie, 

minimum 8 wątków, umożliwiający osiągnięcie w teście PassMark - CPU 

Mark: średni wynik minimum 7670 punktów. 

Pamięć RAM 
min. 8 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB za pomocą 

moduł SODIMM 

Dysk twardy min. 250 GB SSD połączony za pośrednictwem magistrali PCI-Exppress 

Karta graficzna Z wyjściem HDMI 

Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany mikrofon 

Interfejsy  

2 x USB 3.1 Gen 1 (przynajmniej jedno z funkcją ładowania) 

1 x Thunderbolt (USB Type-C) 

1 Audio (combo) 

1 AC power 

1 RJ-45 

1 HDMI 1.4b 

1 złącze do podłączenia stacji dokującej. 

Zabezpieczenia Wbudowany układ TPM Embedded Security Chip 2.0 

Sloty 

Wbudowany czytnik SmartCard obsługujący posiadane przez Zamawiającego 

karty inteligentne: Gemalto IDPrime .NET 511 z dodatkowym interfejsem 

bezstykowym MIFARE 1k oraz Gemalto Standard Card IDPrime MD 831B 

Mifare Classic EV1 4K. 

Komunikacja 

bezprzewodowa 

Bezprzewodowa karta obsługująca standard 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2 

Klawiatura/tochpad 

Klawiatura w układzie QWERTY odporna na zalanie, z podświetlaniem 

klawiszy, Touchpad z możliwością obsługi wielopunktowych gestów i 

stuknięć,  

Zintegrowana kamera Wbudowana HD 

Bateria Li-ion o pojemności min. 50Wh pozwalająca na min. 13 godzin pracy. 

Waga Maksymalnie 1.48 kg. 

Zasilanie 

Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz, o mocy 

wystarczającej do jednoczesnego ładowania wbudowanej baterii i pracy 

urządzenia. 

Wymiary maksymalne Wysokość 18 mm, szerokość 330 mm, głębokość 235 mm. 
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System operacyjny 

Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny. 

Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny spełniający 

standardy jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz 

współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft 

Office 2016, Microsoft Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft 

WSUS 3.0 oraz systemem zakupionym w ramach umowy na świadczenie 

Usług Subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności 

Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomiędzy Centralą Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzibą w Katowicach. 
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Załącznik nr 2 do projektu umowy 

 

Łódź, dnia …………… 2019 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Zamawiający: 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032, 

będący płatnikiem podatku VAT, NIP 107-000-10-57, 

reprezentowany przez: 

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

 

Wykonawca: 

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

z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………….…kod pocztowy……………., 

będący płatnikiem VAT, NIP: ……………….., REGON: ……………….. , 

wpisany do ……………………………………………………...…………………………………... 

reprezentowany przez: 

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

 

 

PRZEDMIOT ODBIORU 

 

Zgodny z postanowieniami umowy nr ………./2019 zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW NFZ/1/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

Przedmiotem dostawy jest: 

Lp. Nazwa Numer fabryczny / seryjny Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego:  Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 

 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

 
 


