
 
 Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

      ______________________________________________________________________ 
Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ)- INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA 

Zakup, instalacja i konfiguracja  infrastruktury informatycznej - ZADANIE 1 

 

1. Załącznik nr 1.1  do SIWZ (Zestawienie parametrów – infrastruktura informatyczna) 

określa szczegółowe, minimalne parametry wymagane dla poszczególnych pozycji 

asortymentowych. W kolumnie „Oferowane parametry” Wykonawca poda opis 

parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji zadania nr 1. 

3. Wszystkie nazwy własne sprzętu, jeżeli są użyte w OPZ, należy traktować jako 

określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i 

jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z 

wyrazami „lub równoważne”. 

 

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych 

wszystkim rozwiązaniom wskazanym w OPZ. 

 

5. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest 

zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, 

użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być spełnione na poziomie nie 

niższym niż parametry wskazane przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, 

nieużytkowany (również do prezentacji), jednolity w ramach danej pozycji, odpowiadał 

obowiązującym normom, posiadał stosowne certyfikaty oraz spełniał wymagania dla 

tego rodzaju asortymentu. 

7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 

2015. 

 

8. W załączniku nr 1.2 do SIWZ  (Formularz asortymentowo-cenowy) Wykonawca 

powinien podać cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku vat, wartość 

brutto, producenta i typ oferowanego asortymentu, a także rok produkcji każdej pozycji 

oraz wartość netto i brutto całego zadania.        
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9. Termin realizacji zamówienia: do 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

1) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:  

a) dostarczenia oraz rozładunku następującego asortymentu: 

Pozycja formularza 

asortymentowo-cenowego 
Przedmiot zamówienia 

10.  Zestaw komputerowy 1 

11.  Zestaw komputerowy 2 

12.  Zestaw komputerowy 3 

13.  Licencje dostępowe pakiet biurowy nr 1 

14.  Licencje dostępowe pakiet biurowy nr 2 

16.  Oprogramowanie antywirusowe 

       w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

 

b) dostarczenia, rozładunku oraz instalacji i konfiguracji następującego 

asortymentu: 

Pozycja formularza 

asortymentowo-cenowego 
Przedmiot zamówienia 

1.  

Serwer wraz z licencjami systemów 

operacyjnych serwery 

2.  Macierz 

3.  Switch centralny 

4.  Backup 

5.  UTM/Firewall 

6.  Router brzegowy 

7.  Switch dystrybucyjny 

8.  Kontroler do Wi-Fi 

9.  Punkty dostępowe Wi-Fi Access Point 

15. 
Licencje dostępowe klienckie dla systemów 

operacyjnych 

17. Urządzenie wielofunkcyjne mono 

18. Urządzenie wielofunkcyjne kolor 

19. Skaner dokumentów dla EDM (EOD) 

20. Infokiosk  

21. Czytnik kodów kreskowych 

22. Drukarka kodów kreskowych 

23. Zasilacz awaryjny UPS 

 

         w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

 

c) przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą: 

 wydruków ze strony Microsoft WHCL oraz instrukcji obsługi z loginem 

producenta sprzętu (może być skrócona tzw. Quick Setup) – dotyczy zestawów 

komputerowych nr 1, 2 i 3 (pozycja 10, 11 i 12), 
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 350 szt. naklejek informacyjnych oznaczonych logotypem Unii Europejskiej                      

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz herbem Dolnego Śląska, 

zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjentów RPO WD 2014-2020 

określonymi na stronie www.rpo.dolnyslask.pl:   

 Materiał: papier samoprzylepny z odpowiedniego tworzywa nieścieralnego, 

pełny kolor, wymiary: 4 cm wysokość/ 6 cm szerokość.  

 Wykonawca przygotuje projekt graficzny naklejki i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji przed jej wykonaniem. 

10. Warunki gwarancji: 

a) Termin gwarancji wyniesie min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy wg deklaracji 

Wykonawcy (Kryterium nr 2 oceny ofert) - liczy się od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

b) Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z 

elementami wymienianymi – nieokreślanymi w instrukcji obsługi jako elementy 

zużywalne) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów 

np. ilość godzin pracy, itp.  

c) Pełna obsługa serwisowa obejmuje diagnostykę, organizację napraw i wymianę 

uszkodzonych części lub sprzętu przez Wykonawcę. Po stronie Szpitala leży 

wyłącznie zgłoszenie faktu zaistnienia usterki/awarii a na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek jej usunięcia przez naprawę bądź wymianę sprzętu. 

d) W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku 

możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi 

Wykonawca.  

e) Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia: następny dzień 

roboczy. 

f) Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub 

podzespołu na nowy: Zamawiający dopuszcza 2-krotną naprawę, w przypadku 3-

ciego uszkodzenia  - Zamawiający żąda wymiany elementu lub podzespołu na nowy.  

g) Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju. 
 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/

