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WYMAGANIA OFERTOWE   
I. Zamawiający:  

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Remont i konserwacja sprzętu komputerowego zgodnie z bieŜącymi potrzebami 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne  
i organizacyjne, określa załącznik nr 1. 

 

III. Opis przygotowania oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej   
sporządzenia. 
2. KaŜdy oferent moŜe złoŜyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę. 
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, 
kopia winna być poświadczona na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą  
„za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie 
udzielonych pełnomocnictw. 
6. Kilku oferentów moŜe złoŜyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu przetargu. 
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz 
wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną  
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.  
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób 
podpisujących ofertę. 
9. Ofertę naleŜy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złoŜyć 
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób 
określony w wymaganiach ofertowych. 
10. KaŜda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułoŜona w kolejności 
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta  
w sposób uniemoŜliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.  
11. KaŜda z części oferty musi zawierać spis treści. 
12. Wszystkie strony kaŜdej z części oferty, zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 
rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron. 
13. Część techniczna oferty musi zawierać: 

a) Nazwę i siedzibę oferenta. 
b) Datę sporządzenia oferty. 
c) Przedmiot oferty. 
d) Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu terminów realizacji zleceń (nie dłuŜej 

niŜ 14 dni od daty otrzymania zlecenia przez oferenta). 
e) Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia. 
f) Referencje i rekomendacje (jeśli posiada). 
g) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ   

wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym 
jako termin złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym 
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przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały 
naleŜycie wykonane. 

h) Oświadczenie oferenta, Ŝe usługa jest wolna od wad prawnych. 
i) Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków gwarancji zawartych w 

wymaganiach ofertowych zał. nr 1 punkt 2.  
 

14. Część handlowa oferty musi zawierać: 
a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres 
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaŜnionej  
do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;; 
b) datę sporządzenia oferty; 
c) przedmiot oferty; 
d) cenę – zgodnie z zał. nr 3a 
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;     
f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie  
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty 
zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne  
i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;  
h) kserokopia dokumentu REGON;  
i) kserokopia dokumentu NIP; 
j) dowód wpłacenia wadium; 
k) dowód wykupu wymagań ofertowych; 
l) warunki płatności:  
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania 
faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
ł) forma płatności – przelew; 
m) termin związania ofertą - 60 dni przy czym bieg  tego terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą); 
n) oświadczenie, Ŝe oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 
o) oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje  
je bez zastrzeŜeń; 
p) oświadczenie, Ŝe oferent wyraŜa zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 
 wzorem,  
q) okres realizacji umowy; 
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15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty naleŜy załączyć 
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie  
na kaŜdy z podmiotów.  
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed 
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia naleŜy przedstawić umowę 
konsorcjum. 
17. JeŜeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się  
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania. 
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez oferenta. 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), 
pokój nr   10 
do dnia   24.03.2010r.    godz.  15.00 
Na opakowaniu oferty naleŜy umieścić: 

1. Nazwę i siedzibę oferenta 
2. Nazwę i siedzibę Zamawiającego 
3. napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)... 

 Przetarg na : Remont i konserwacja sprzętu informatycznego zgodnie z bieŜącymi 
potrzebami Południowego Koncernu Węglowego S.A” 

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 
3. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je 
klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań 
ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiąŜące. 
5. Oferent moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem 
”ZMIANA”. 
 

V.  Wadium 
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy  zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. 
2. Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A.   
Bank Pekao SA nr  rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309  , 
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z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg remont i konserwacja sprzętu 
informatycznego zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.” 
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniŜej podanych form: 
a) pieniądz 
b) gwarancje bankowe (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , 
określony w pkt III podpunkt 14 lit.m), 
c) poręczenia bankowe (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , 
określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),  
d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania 
ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),  
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych  
na dzień wniesienia wadium, naleŜności Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec 
oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium. 
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, naleŜy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój 
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu 
określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złoŜenia u Zamawiającego 
naleŜy załączyć do oferty. 

5. Za termin wniesienie wadium uwaŜa się:  
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 
b) dzień złoŜenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale 
Finansowym Zamawiającego.  
 

VI. Zwrot wadium 
1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, 
powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niŜ w ciągu  
7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni  
po zawarciu umowy.  
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione. 
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeŜeli Oferent, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w 

drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta. 
 

VII. W ymagany termin realizacji przedmiotu przetargu: 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

VIII. Projekt umowy 
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy 
zamawiającego 

 

IX. Tryb udzielania wyja śnień 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 
a) w sprawach technicznych: 
Tomasz Figura : tel 32 618 5558 
b) w sprawach formalno-prawnych: 
Wydział Umów: tel.  32 618 51 08 
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X. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie złoŜonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 25.03.2010r.  o godz.  14.00  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  
w budynku  Zarządu. 
2. Otwarcie oferty jest jawne. 
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert 
złoŜonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 
b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złoŜenia;  
c) po otwarciu kaŜdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe  
    informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków    
    płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty    
    handlowej zawiera powyŜej 20 pozycji cen jednostkowych. 
d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania. 
 

XI. Część niejawna przetargu. 
1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym  
i określa braki w ofertach.  
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie 
złoŜyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy 
złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym 
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi 
wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niŜ w dniu wyznaczonym 
jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert. 
4. Komisja odrzuca oferty: 

- złoŜone po wyznaczonym terminie, 
- gdy nie wniesiono wadium, 
- które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków   
   formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 
- gdy z analizy merytorycznej wynika, Ŝe oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 
   przyjętym w wymaganiach ofertowych. 

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, 
którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę,  
a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.  
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.  
 

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisj a będzie oceniać oferty 
 

1. cena        - waga 100 % 
        Razem: 100 % 

 

XIII. Rozstrzygni ęcie przetargu 
1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuŜszym niŜ  
45 dni od daty otwarcia ofert. 
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o uniewaŜnieniu 
przetargu lub jego części bez podania przyczyny. 
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5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom 
wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty. 
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego 
wyniku. 
7. Forma pisemna umowy zastrzeŜona jest pod rygorem niewaŜności. 
8. Oferta nie podlega zwrotowi. 
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi. 

 
XIV. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 
zamówienia z oferentami, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu.   

 
Załączniki: 

zał. nr 1    - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia. 
zał. nr 2    - Wzór formularza oferty technicznej. 
zał. nr 3    - Wzór formularza oferty handlowej. 
zał. nr 3a  -  Wzór formularza oferty cenowej.  
zał. nr 4     - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat. 
Zał. nr 5    - Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych 
 

Remont i konserwacja sprzętu informatycznego zgodnie z bieŜącymi potrzebami 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 
1.1. Wykonanie remontu komputerów poprzez wymianę na: 

1.1.1. HP CQ 500B MT DC E6500 500GB 3GB DC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [WB746EA] 

1.1.2. HP CQ 500B MT DC E5400 320GB 2GB SC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [VW083EA] 

1.1.3. HP CQ 6000 Pro MT DC E5300 320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN783EA] 

1.1.4. HP Cq 6000 Pro MT C2D E7500 320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN784EA] 

1.1.5. HP Pro 3010MT Q8400 W7P 320/2G/DVRW/XP/O [VN946EA] 
1.2. Wykonanie remontu drukarek poprzez wymianę na: 

1.2.1. Drukarka OKI MICROLINE 3320  
1.2.2. Drukarka OKI MICROLINE 3321 
1.2.3. Drukarka HP LaserJet P1505 
1.2.4. Drukarka HP LaserJet P2035 
1.2.5. Drukarka HP Color LaserJet CP2025dn 
1.2.6. HP LaserJet M1522nf MFP 

1.3. Wykonanie remontu monitorów poprzez wymianę na: 
1.3.1. HP Compaq LE1711 matryca TN17" [EM886AA]  
1.3.2. LG Monitor Flatron LCD L1742S-SF, 4:3, 17'', 
1.3.3. HP Compaq LA1905 matryca TN 19” [NM360AA] 

1.4. Wykonanie remontu dysków twardych poprzez wymianę na: 
1.4.1. WD Caviar Blue, 3.5", 250GB, PATA/100, 7200RPM, 8MBcache  

[WD2500AAJB] 
1.4.2. Hitachi Deskstar 7K1000.C, 3.5'', 320GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB 

cache [HDS721032CLA362]] 
1.4.3. ST3300655LW Dysk Seagate Cheetah 15K.5, 3.5", 300GB, SCSI 68pin, 

15000RPM, 16MB cache [C3900542]  
1.5. Wykonanie remontu zasilaczy awaryjnych poprzez wymianę na: 

1.6.1 APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI]   
1.6.2 APC Back-UPS RS 800VA [BR800I]   

1.6. Instalacja oprogramowania MS Windows XP/Vista wraz z konfiguracją i 
aktualizacją oraz instalacją sterowników. 

1.7. Wymiana zasilacza ATX.  
1.8. Wymiana płyty głównej komputera stacjonarnego wraz z instalacją sterowników 

i konfiguracją. 
1.9. Wymiana karty graficznej komputera stacjonarnego wraz z instalacją 

sterowników i konfiguracją. 
1.10. Konserwacja zestawu komputerowego. 
1.11. Konserwacja drukarki laserowej A4. 
1.12. Konserwacja drukarki laserowej A3. 
1.13. Konserwacja drukarki atramentowej A4. 
1.14. Konserwacja drukarki atramentowej A3. 
1.15. Konserwacja drukarki igłowej A4. 
1.16. Konserwacja drukarki igłowej A3. 
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1.17. Konserwacja skanera A4. 
1.18. Konserwacja skanera A3. 
1.19. Konserwacja urządzeń sieci LAN (switch-e, routery, etc.) 
1.20. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej mono (w tym urządzenia 

wielofunkcyjnego laserowego). 
1.21. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej kolor (w tym urządzenia 

wielofunkcyjnego laserowego). 
1.22. Ekspertyza techniczna drukarki igłowej. 
1.23. Ekspertyza techniczna drukarki atramentowej (w tym urządzenia 

wielofunkcyjnego atramentowego) 
1.24. Ekspertyza techniczna komputera. 
1.25. Ekspertyza techniczna monitora CRT. 
1.26. Ekspertyza techniczna monitora LCD. 
1.27. Ekspertyza techniczna urządzeń elektronicznych (zasilacze, przetwornice itp.)   
  
Uwagi:  
do punktów:  
 punkt 1.7. do 1.9. - wymiana podzespołów w miejscu uŜytkowania, bądź w 
siedzibie Oferenta (wraz z odbiorem i dostarczeniem) po wymontowaniu dysku 
twardego oraz konfiguracją i instalacją sterowników w miejscu uŜytkowania sprzętu 
(po zamontowaniu dysku twardego). 
 punkt 1.10. w miejscu uŜytkowania, bądź po demontaŜu dysku twardego w 
siedzibie Oferenta (wraz z odbiorem i dostarczeniem) 
 
Poprzez wykonanie konserwacji rozumie się:  
wykonanie konserwacji sprzętu (wraz z wymianą wentylatorów chłodzących) w 
miejscu uŜytkowania sprzętu lub w siedzibie Oferenta (po wymontowaniu dysku 
twardego) wraz z odbiorem/dostarczeniem  z/do siedziby Zamawiającego. 
 
Poprzez wykonanie ekspertyzy rozumie się: wykonanie ekspertyzy sprzętu wraz z 
odbiorem/odesłaniem z/do siedziby Zamawiającego jak równieŜ przedstawieniem 
oferty na naprawę, w przypadku akceptacji - dokonanie naprawy zgodnie z 
przedstawioną ofertą. 
 

2. Zakres techniczny dla przedmiotu przetargu:  
2.1.Okres udzielonej gwarancji według grup: 

� minimum 36 miesięcy na pozycje nr 1.1 ; 1.3 ; 1.4 ; 1,5 ; 
� minimum 12 miesięcy na pozycję nr 1.2 ; 
� pozostałe - minimum 6 miesięcy.  

2.2.Warunki serwisu gwarancyjnego: 
a) Oferent zapewni 24 godzinną dostępność zgłaszania awarii przez 7 dni 

w tygodniu, 365 dni w roku. Wymagane jest podanie całodobowego telefonu 
stacjonarnego, pod którym dyŜurujące słuŜby serwisowe przyjmą zgłoszenie 
i podejmą działania serwisowe. Oferent posiadał będzie system informatyczny 
umoŜliwiający słuŜbom informatycznym Południowego Koncernu Węglowego 
S.A. dokonywanie zgłoszeń równieŜ tą drogą, jak równieŜ na bieŜąco 
informujący słuŜby informatyczne Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
o historii awarii, statusie awarii jak i statusie bieŜących napraw sprzętu 
odebranego przez Oferenta do naprawy. 
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b) Oferent zobowiązany jest przystąpić do usunięcia awarii (wady) w miejscu jego 
instalacji (miejscu wskazanym przez słuŜby informatyczne Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.) we wszystkie dni powszednie do 4 godzin  
od momentu zgłoszenia i we wszystkie dni wolne od pracy do 8 godzin  
od momentu zgłoszenia. Wymagane jest podanie lokalizacji najbliŜszego 
punktu serwisowego oferenta celem weryfikacji zadeklarowanego czasu 
reakcji. 

c) w przypadku braku moŜliwości usunięcia awarii (wady) przez Oferenta w ciągu  
36 godzin od momentu zgłoszenia, zobowiązany jest on dostarczyć sprzęt 
zastępczy. Za zgodą Wydziału Technologii Informatycznych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. dopuszcza się dostarczenie sprzętu innego, lecz  
o podobnych parametrach. 

d) Oferent zapewni naprawy sprzętu przy zastosowaniu oryginalnych części 
zamiennych. 

e) Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym wad, 

f) gwarancja nie obejmuje oprogramowania jako dobra niematerialnego, 
g) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:  

� eksploatacji w sposób niezgodny z instrukcją producenta, 
� uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (np.: poŜar, zalanie, 

przepięcia sieci energetycznej itp.), 
� uszkodzeń powstałych ewidentnie z winy pracowników Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. (np.: mechanicznych), 
� nieprawidłowego montaŜu sprzętu, 
� stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez 

producenta. 
h) Południowy Koncern Węglowy S.A. zachowując gwarancję ma prawo  

do rozbudowy zestawów komputerowych według własnych potrzeb, lecz 
wyłącznie w zakresie przewidzianym przez producenta, zgodnie z jego 
dokumentacją i zaleceniami. Przez dokumentacje rozumie się tutaj zarówno 
instrukcję obsługi uŜytkownika, jak i dokumentację serwisową producenta, 

i) Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. przysługuje prawo wymiany 
towaru na nowy wolny od wad w przypadku gdy Oferent nie usunie wady  
w terminie 28 dni od daty zgłoszenia lub gdy w okresie trwania gwarancji 
dokonano trzykrotnej naprawy towaru, a towar w dalszym ciągu posiada wady. 
W przypadku gdy przedmiotowy towar nie jest juŜ dostępny na rynku moŜliwe 
jest dostarczenie, po obustronnych uzgodnieniach, towaru innego, nowego, 
wolnego od wad. Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. na nowy towar 
przysługuje gwarancja, której warunki nie są gorsze niŜ warunki gwarancji 
towaru podlegającego wymianie. Okres gwarancji liczony jest od początku. 

j) po usunięciu wady (awarii) Oferent zobowiązany jest przekazać protokół z jej 
usunięcia, który w szczególności musi zawierać zakres naprawy, listę 
wymienionych elementów oraz termin przekazania Południowemu Koncernowi 
Węglowemu S.A. do dalszej eksploatacji. Brak protokołu rozumiany jest jako 
brak usunięcia wady (awarii). Wskazane jest aby protokołem usunięcia wady 
(awarii) był wydruk z systemu informatycznego Oferenta, o którym mowa  
w pkt. 2.2.a zawierający ww. dane. 

k) okres gwarancji zostaje wydłuŜony o czas naprawy towaru, który liczony jest  
od momentu zgłoszenia wady (awarii) do momentu przekazania wolnego  
od wad towaru wraz z protokołem do dalszej eksploatacji, 
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l) dostarczone karty gwarancyjne muszą zawierać : 
� adres i nazwę dostawcy,  
� numer zlecenia Południowego Koncernu Węglowego S.A. i umowy pod 

którym umowa została wpisana do rejestru umów Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. 

� nazwę i model towaru, 
� numer seryjny towaru,  
� okres gwarancji, 
� datę wykonania usługi i numer faktury, 
� numer telefonu usługodawcy, pod którym zgłaszane będą awarie (wady). 

m) dopuszcza się karty gwarancyjne w postaci zbiorowej i tabelarycznej, jednakŜe  
do kaŜdej faktury musi być wystawiona osobna karta gwarancyjna na wszystkie 
elementy komputerowe określone w zamówieniu i z wszystkimi danymi jak 
w punkcie powyŜej, 

n) w przypadku komputerów dopuszcza się wystawianie kart gwarancyjnych na 
całe jednostki centralne jako pojedynczych pozycji z wyjątkiem dodatkowych 
elementów zainstalowanych przez dostawcę. Elementy te powinny być 
wyszczególnione jako osobne pozycje na karcie gwarancyjnej.  

o) dopuszcza się brak numeru seryjnego towaru na wypełnionej karcie 
gwarancyjnej w przypadku gdy producent takowego numeru nie podaje  
w Ŝadnej postaci. 

2.3 Termin realizacji zleceń nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14 dni od daty otrzymania przez 
oferenta zlecenia. 
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Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ 
 
1. Nazwa i siedziba oferenta: 
 
Nazwa oferenta ................................................................................................................. 
 
Adres siedziby   ................................................................................................................. 
 
2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………. 
 
3. Przedmiot oferty : 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
4. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki realizacji zleceń zawarte w wymaganiach 
ofertowych zał. nr 1 punkt 2  
 
5. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia. 
 
6. Referencje i rekomendacje (jeśli posiada):  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Załącznik nr ........ 
 
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ   

wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin 
złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały naleŜycie wykonane. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe usługa jest wolna od wad prawnych 
 
9. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki gwarancji zawarte w wymaganiach ofertowych zał. 
nr 1 punkt 2.  

 
 
 

_______________ 
Pieczątka i podpis 
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Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych 
 
 

WZÓR  FORMULARZA  OFERTY  HANDLOWEJ   
 

1. Dane oferenta: 
 
Pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Skrót nazwy oferenta: ……………………………………………………………......... 

 NIP: ………………………………………………………………………………........ 
 REGON: …………………………………………………………………………….... 
 Adres pocztowy: ....……………………………………………………………………. 
 Nr telefonu: ……………………………………………………………………………. 

Nr faksu: ………………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………… 
 

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyŜsze naleŜy wypełnić   
      dla kaŜdego oferenta oddzielnie) 

 

2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 
 

3. Przedmiot (zakres) oferty: ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Cena:…………………………………………………………………………………. 

 
zgodnie z zał. nr 3a 

 
Warunki płatności:  
 
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury 

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

5. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia 
 

6. Forma płatności: przelew. 
 

7. Termin związania ofertą: 
Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany  
w wymaganiach ofertowych. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je  
bez zastrzeŜeń. 

 
10. Oświadczamy, Ŝe wyraŜamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
      13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne    
       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne    
       przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności    
       gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu   
       składania ofert: 

 zał. nr ..... 
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13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu 
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert: 
zał. nr .....  

 
13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega 
w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne  
i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: 
zał. nr ..... 

 
13.4. Kserokopia dokumentu REGON: 

  zał. nr .... 
 
 13.5. Kserokopia dokumentu NIP: 
  zał. nr .... 
 
 13.6. Dowód wpłacenia wadium: 
  zał. nr .... 
 
 13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  
  zał. nr .... 
 
 13.8. Pełnomocnictwa**): 
  zał. nr .... 
 
 
 
 
 
 
 

** ) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3a do wymagań ofertowych 
 

Formularz cenowy do przetargu na remonty i konserwacje sprzętu informatycznego 
zgodnie z bieŜącymi potrzebami  

Południowego Koncernu Węglowego S.A  
 
1. Nazwa oferenta: 
………………… 
………………… 
………………… 
2. Przedmiot oferty z ceną 
 
Lp. Nazwa Cena netto Okres 

Gwarancji 

1 

1.1. Wykonanie remontu komputerów poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

2 

1.1.1. HP CQ 500B MT DC E6500 500GB 
3GB DC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [WB746EA] 

  

3 

1.1.2. HP CQ 500B MT DC E5400 320GB 
2GB SC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [VW083EA] 

  

4 

1.1.3. HP CQ 6000 Pro MT DC E5300 
320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN783EA] 

  

5 

1.1.4. HP Cq 6000 Pro MT C2D E7500 
320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN784EA] 

  

6 

1.1.5. HP Pro 3010MT Q8400 W7P 
320/2G/DVRW/XP/O [VN946EA] 

  

7 

1.2. Wykonanie remontu drukarek poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

8 1.2.1. Drukarka OKI MICROLINE 3320    

9 1.2.2. Drukarka OKI MICROLINE 3321   

10 1.2.3. Drukarka HP LaserJet P1505   

11 1.2.4. Drukarka HP LaserJet P2035   

12 

1.2.5. Drukarka HP Color LaserJet 
CP2025dn 

  

13 1.2.6. HP LaserJet M1522nf MFP   

14 

1.3. Wykonanie remontu monitorów poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

15 

1.3.1. HP Compaq LE1711 matryca TN17" 
[EM886AA]  

  

16 

1.3.2. LG Monitor Flatron LCD L1742S-
SF, 4:3, 17'', 

  

17 

1.3.3. HP Compaq LA1905 matryca TN 
19” [NM360AA] 

  

18 

1.4. Wykonanie remontu dysków twardych 
poprzez wymianę na: 

-------- --------- 

19 1.4.1. WD Caviar Blue, 3.5", 250GB,   
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PATA/100, 7200RPM, 8MBcache  
[WD2500AAJB] 

20 

1.4.2. Hitachi Deskstar 7K1000.C, 3.5'', 
320GB, SATA/300, 7200RPM, 
16MB cache [HDS721032CLA362]] 

  

21 

1.4.3. ST3300655LW Dysk Seagate 
Cheetah 15K.5, 3.5", 300GB, SCSI 
68pin, 15000RPM, 16MB 
cache [C3900542]  

  

22 

1.5. Wykonanie remontu zasilaczy awaryjnych 
poprzez wymianę na: 

-------- --------- 

23 

1.5.1. APC Back-UPS CS 500VA 
[BK500EI]   

  

24 

1.5.2. APC Back-UPS RS 800VA 
[BR800I]   

  

25 

1.6. Instalacja oprogramowania MS Windows 
XP/Vista wraz z konfiguracją i aktualizacją 
oraz instalacją sterowników. 

  

26 1.7. Wymiana zasilacza ATX.   

27 

1.8. Wymiana płyty głównej komputera 
stacjonarnego wraz z instalacją sterowników 
i konfiguracją. 

  

28 

1.9. Wymiana karty graficznej komputera 
stacjonarnego wraz z instalacją sterowników 
i konfiguracją. 

  

29 1.10. Konserwacja zestawu komputerowego.   

30 1.11. Konserwacja drukarki laserowej A4.   

31 1.12. Konserwacja drukarki laserowej A3.   

32 1.13. Konserwacja drukarki atramentowej A4.   

33 1.14. Konserwacja drukarki atramentowej A3.   

34 1.15. Konserwacja drukarki igłowej A4.   

35 1.16. Konserwacja drukarki igłowej A3.   

36 1.17. Konserwacja skanera A4.   

37 1.18. Konserwacja skanera A3.   

38 

1.19. Konserwacja urządzeń sieci LAN (switch-e, 
routery, etc.) 

  

39 

1.20. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej 
mono (w tym urządzenia wielofunkcyjnego 
laserowego). 

  

40 

1.21. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej 
kolor (w tym urządzenia wielofunkcyjnego 
laserowego). 

  

41 1.22. Ekspertyza techniczna drukarki igłowej.   

42 

1.23. Ekspertyza techniczna drukarki 
atramentowej (w tym urządzenia 
wielofunkcyjnego atramentowego) 

  

43 1.24. Ekspertyza techniczna komputera.   

44 1.25. Ekspertyza techniczna monitora CRT.   
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45 1.26. Ekspertyza techniczna monitora LCD.   

46 

1.27. Ekspertyza techniczna urządzeń 
elektronicznych (zasilacze, przetwornice 
itp.)   
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Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych 

 
 
 

WYKAZ  USŁUG  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 
 

 
 
 

Nazwa oferenta: ......................................................................... 

Adres oferenta: .......................................................................... 

Data:........................................................................................... 

 
   

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

netto 
(bez VAT) 

Termin 
realizacji 

Pełna nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 

wykonywano 
zamówienie 

 
 

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

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych 
 

-  p r o j e k t  u m o w y  -  
 
UMOWA nr ................. 
 
Zawarta w dniu ........................... w Jaworznie pomiędzy: 
 
Południowym Koncernem Węglowym S.A.  
43-600 Jaworzno,  ul. Grunwaldzka 37,    
NIP: 6321880539,  
REGON: 240033634,    
KRS: 0000228587,        
zwanym w treści umowy „Zamawiaj ącym”  , w imieniu i na rzecz której działają: 
1. ……………………………… - ……………………………… 

2. ……………………………… - ……………………………… 

 
a:  
.............................................. 
z siedzibą w: ............................ 
adres: .............................................  
NIP:  ...................... 
REGON: ...................... 
KRS:    ..................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  w imieniu i na rzecz której działają: 
 
1. ……………………………… - ……………………………… 

2. ……………………………… - ……………………………… 

 
na podstawie Uchwały Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr ...............  
zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia ......................... zawarta 
została umowa treści następującej: 

 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie trwania 

umowy usług w zakresie remontu i konserwacji sprzętu informatycznego dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

2. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę w/w usługi, jest pisemne zlecenie podpisane 
przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, określające w szczególności zakres 
remontu oraz wartość netto zlecenia, ustaloną na podstawie cennika zawartego 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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§ 2 

 
1. Zakres remontu obejmuje kompleksowe czynności gwarantujące utrzymanie parametrów 
technicznych urządzeń. 
2. JeŜeli w toku remontu okaŜe się, Ŝe zachodzi potrzeba wykonania czynności nie 
przewidzianych w zleceniu, Strony sporządzą protokół konieczności, wskazujący te czynności 
oraz określający wartość zlecenia uwzględniającą cenę ich wykonania zgodną z Załącznikiem 
nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 
1. Za wykonaną naprawę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto równą wartości 

zlecenia określoną stosownie do postanowień § 2. 
2. Do ceny, o której mowa w ust. 1 zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 
3. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 są cenami stałymi i obowiązują w okresie trwania 

umowy. 
4. W przypadkach koniecznych inne typy sprzętu informatycznego mogą być remontowane 

na podstawie pisemnego zlecenia po sporządzeniu oferty przez Wykonawcę i 
zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. 

    § 4 
 

1. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę za wykonaną naprawę na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy. 

2. Płatności realizowane będą przelewem, z terminem płatności  60 dni od daty otrzymania 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za fakturę 
prawidłowo wystawioną strony uznają wyłącznie taką fakturę, do której dołączony 
zostanie protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 8. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym 

umowa została wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego S.A.. 
5.  Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności 

potwierdzenia odbioru przez osobę upowaŜnioną. 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy sprzętu sukcesywnie w trakcie trwania 

umowy, w terminie do 14 dni od daty odbioru sprzętu do naprawy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego sprzęt 

do naprawy i dostarczyć go Zamawiającemu po wykonanej naprawie. 
3. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanej naprawy 

podczas jej trwania. 
 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia naprawionych urządzeń w sposób trwały                      

i umoŜliwiający łatwą ich identyfikację. Oznaczenie to winno być sporządzone według 
wzoru: SU/XX/YY, gdzie: 
   SU - skrót nazwy firmy, 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 
 
Przetarg nr  54/10  
„Remonty i konserwacja sprzętu informatycznego zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego Koncernu 
Węglowego S.A” 

20

XX - miesiąc naprawy (np. 01, 02 itd.),     
YY - rok naprawy (np. 08, 09 itd.). 

2. Koszt oznaczenia wliczony jest w cenę naprawy. 
 

§ 7 
 
1. Wraz z naprawionymi urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a. Świadectwo jakości przeprowadzonej naprawy.  
b. Kartę gwarancyjną. 
c. Protokół odbioru technicznego. 

2.    Koszt dokumentów wymienionych w ust. 1 wliczony jest w cenę naprawy. 
 
 

§ 8 
 

1. Wydanie sprzętu po naprawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
potwierdzonego przez obie strony.  
2. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu kontrolę przeprowadzonego remontu. W 
przypadku stwierdzenia w toku odbioru, Ŝe remont został wykonany nienaleŜycie, 
Zamawiający moŜe odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 
uchybień. 

 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na naprawione urządzenia, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,  licząc od dnia wydania urządzeń po wykonanej 
naprawie, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.  

2. W przypadku wystąpienia wad (w okresie gwarancyjnym) w naprawionych urządzeniach, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po ich zgłoszeniu usunąć wadę na własny 
koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadą elementów.  

3. Reklamacje wymagają komisyjnej oceny, potwierdzonej protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, określającym w szczególności termin wykonania naprawy 
lub wymiany gwarancyjnej oraz wartość netto tej naprawy lub wymiany dla celów 
obliczenia ewentualnej kary umownej, o której mowa w §11 ust.1 lit. b. 

 
§ 10 

 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy 

spowodowane siłą wyŜszą. „Siła wyŜsza” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym 
charakterze spowodowane zdarzeniami losu, lub takimi zdarzeniami jak: strajki, 
rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały 
całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron moŜe powołać się na siłę wyŜszą pod 
warunkiem, Ŝe druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach. 

2. W przypadku gdy siła wyŜsza uniemoŜliwia Wykonawcy naleŜyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuŜszy niŜ jeden miesiąc, Zamawiający moŜe 
odstąpić od niniejszej umowy. 

3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 2 nie stosuje się postanowień  
§ 11 ust. 2. 
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§ 11 
 

1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy 
przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi - w wysokości 0,5 % wartości zleconej 
usługi za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie mniej niŜ 50zł; 

b) za zwłokę w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokości 0,5 % 
wartości netto tej naprawy lub wymiany ustalonej zgodnie z postanowieniami § 9 
ust. 3 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie mniej niŜ 50zł. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona, która 
zawiniła zapłaci karę umowną w wysokości 20.000 zł. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

 
§ 12 

 
1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę 

trzecią bez zgody Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron 

Umowy. 
4. Zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej. 
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Osoby odpowiadające: 
 
a) ze strony Zamawiającego;  - za nadzór nad realizacją umowy…………………….……….. 

   …. .………..………………………………………….……… 

    - za realizację i rozliczenie umowy….…..…………….……….. 

   …. .………..……………………………………………..…… 

 
b) ze strony Wykonawcy; - …………………………………………..…………….….…... 

    - ………………………………………………………….….…. 

 
7. Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
...................................................    ............................................... 
 
 
...................................................    ................................................ 
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Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  

a firmą:   
 

Specyfikacja usług wraz z cenami oraz okresem gwarancji  
 
1. Nazwa oferenta: 
………………… 
………………… 
………………… 
2. Przedmiot umowy z ceną 
 
Lp. Nazwa Cena netto Okres 

Gwarancji 

1 

1.2. Wykonanie remontu komputerów poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

2 

1.1.6. HP CQ 500B MT DC E6500 500GB 
3GB DC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [WB746EA] 

  

3 

1.1.7. HP CQ 500B MT DC E5400 320GB 
2GB SC DVD+/-RW LS 
Win7/WinXP [VW083EA] 

  

4 

1.1.8. HP CQ 6000 Pro MT DC E5300 
320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN783EA] 

  

5 

1.1.9. HP Cq 6000 Pro MT C2D E7500 
320GB 2GB DC DVD+/-RW MCR 
Win7/Win XP [VN784EA] 

  

6 

1.1.10. HP Pro 3010MT Q8400 W7P 
320/2G/DVRW/XP/O [VN946EA] 

  

7 

1.3. Wykonanie remontu drukarek poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

8 1.2.7. Drukarka OKI MICROLINE 3320    

9 1.2.8. Drukarka OKI MICROLINE 3321   

10 1.2.9. Drukarka HP LaserJet P1505   

11 1.2.10. Drukarka HP LaserJet P2035   

12 

1.2.11. Drukarka HP Color LaserJet 
CP2025dn 

  

13 1.2.12. HP LaserJet M1522nf MFP   

14 

1.4. Wykonanie remontu monitorów poprzez 
wymianę na: 

-------- --------- 

15 

1.3.4. HP Compaq LE1711 matryca TN17" 
[EM886AA]  

  

16 

1.3.5. LG Monitor Flatron LCD L1742S-
SF, 4:3, 17'', 

  

17 

1.3.6. HP Compaq LA1905 matryca TN 
19” [NM360AA] 

  

18 

1.6. Wykonanie remontu dysków twardych 
poprzez wymianę na: 

-------- --------- 

19 1.4.4. WD Caviar Blue, 3.5", 250GB,   
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PATA/100, 7200RPM, 8MBcache  
[WD2500AAJB] 

20 

1.4.5. Hitachi Deskstar 7K1000.C, 3.5'', 
320GB, SATA/300, 7200RPM, 
16MB cache [HDS721032CLA362]] 

  

21 

1.4.6. ST3300655LW Dysk Seagate 
Cheetah 15K.5, 3.5", 300GB, SCSI 
68pin, 15000RPM, 16MB 
cache [C3900542]  

  

22 

1.7. Wykonanie remontu zasilaczy awaryjnych 
poprzez wymianę na: 

-------- --------- 

23 

1.5.3. APC Back-UPS CS 500VA 
[BK500EI]   

  

24 

1.5.4. APC Back-UPS RS 800VA 
[BR800I]   

  

25 

1.28. Instalacja oprogramowania MS Windows 
XP/Vista wraz z konfiguracją i aktualizacją 
oraz instalacją sterowników. 

  

26 1.29. Wymiana zasilacza ATX.   

27 

1.30. Wymiana płyty głównej komputera 
stacjonarnego wraz z instalacją sterowników 
i konfiguracją. 

  

28 

1.31. Wymiana karty graficznej komputera 
stacjonarnego wraz z instalacją sterowników 
i konfiguracją. 

  

29 1.32. Konserwacja zestawu komputerowego.   

30 1.33. Konserwacja drukarki laserowej A4.   

31 1.34. Konserwacja drukarki laserowej A3.   

32 1.35. Konserwacja drukarki atramentowej A4.   

33 1.36. Konserwacja drukarki atramentowej A3.   

34 1.37. Konserwacja drukarki igłowej A4.   

35 1.38. Konserwacja drukarki igłowej A3.   

36 1.39. Konserwacja skanera A4.   

37 1.40. Konserwacja skanera A3.   

38 

1.41. Konserwacja urządzeń sieci LAN (switch-e, 
routery, etc.) 

  

39 

1.42. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej 
mono (w tym urządzenia wielofunkcyjnego 
laserowego). 

  

40 

1.43. Ekspertyza techniczna drukarki laserowej 
kolor (w tym urządzenia wielofunkcyjnego 
laserowego). 

  

41 1.44. Ekspertyza techniczna drukarki igłowej.   

42 

1.45. Ekspertyza techniczna drukarki 
atramentowej (w tym urządzenia 
wielofunkcyjnego atramentowego) 

  

43 1.46. Ekspertyza techniczna komputera.   

44 1.47. Ekspertyza techniczna monitora CRT.   
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45 1.48. Ekspertyza techniczna monitora LCD.   

46 

1.49. Ekspertyza techniczna urządzeń 
elektronicznych (zasilacze, przetwornice 
itp.)   

  

 
 
 
 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  

a firmą: 
 

 
 
 

Karta gwarancyjna towaru 
 
............................................ 
 /nazwa Sprzedającego/ 
 
............................................ 
/adres Sprzedającego/ 

Lista towarów objętych gwarancją 
 

LP. Nazwa towaru Nr seryjny Okres gwarancji 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Numer zamówienia Południowego Koncernu Węglowego S.A..:............................................. 
 
Data sprzedaŜy:.............................   Numer faktury:............................... 
 
Numer telefonu Sprzedającego, pod którym zgłaszane będą awarie (wady):.............................. 
 
 

Gwarancja na w/w towar zostaje udzielona zgodnie z warunkami umowy nr  
 

............................ wpisanej w rejestrze umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
 
Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 


