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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W ZAKRSIE REALIZACJI PROJEKTU  

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców 

Gminy Szczuczyn” 
 

Rozdział I  
Ogólne wymagania zamawiającego  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, instalacje, usługi: 

1.1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 10 Jednostek 

Podległych Zamawiającemu (zwanych dalej JP) 64 szt. komputerów przenośnych (nazywana 

dalej Komputery z oprogramowaniem dla JP). 

 

1.2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 70 gospodarstw 

domowych (Beneficjenci Ostateczni zwani dalej BO) 70 zestawów komputerowych 

stacjonarnych (nazywana dalej Komputery z oprogramowaniem dla BO). 

 

1.3. Dostawa i instalacja 12 drukarek kolorowych dla JP (nazywana dalej Drukarki dla JP). 

 

1.4. Dostawa i instalacja sprzętu sieciowego dla JP (nazywana dalej Sprzęt sieciowy dla JP). 

 

1.5. Podłączenie do internetu 10 Jednostek Podległych Zmawiającemu (nazywane dalej 

Podłączenie do internetu dla JP). 

 

1.6. Podłączenie do internetu 70 BO (nazywane dalej Podłączenie do internetu dla BO). 

 

1.7.Usługa aktualizacji oprogramowania i modernizacji sprzętu komputerowego dla JP 

(nazywana dalej Modernizacja komputerów dla JP). 

 

1.8. Usługa aktualizacji oprogramowania i modernizacji sprzętu komputerowego dla BO 

(nazywana dalej Modernizacja komputerów dla BO). 

 

1.9. Usługa zapewniania dostępu do internetu dla (JP) oraz (BO) przez okres 24 miesięcy od 

stycznia 2014 do 31.12.2015 (nazywana dalej Usługa zapewnienia dostępu do internetu 

dla BO i JP) 

 

1.10. Usługi serwisowe i gwarancyjne dla sprzętu komputerowego i sieciowego (nazywane 

dalej Usługi serwisowe i gwarancyjne). 
 

2. Miejsca dostaw dla Jednostek Podległych (JP): 
 

lp Nazwa 
Pomieszczenie 
lub lokalizacja 

1 Gimnazjum w Szczuczynie 
-pracowania 
-biblioteka 

2 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie   
-pracowania 
-świetlica 
-biblioteka 

3 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej   
-pracowania 
-świetlica 

4 Miejski Dom Kultury w Szczuczynie   - pomieszczenia MDK 
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5 Biblioteka Miejska w Szczuczynie - pomieszczenia BM Szczuczyn 

6 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie  
– Filia Niećkowo 

- pomieszczenia Filii 

7 Świetlica wiejska w Bzurach - pomieszczenia świetlicy 

8 Świetlica wiejska w Bęćkowie - pomieszczenia świetlicy 

9 Świetlica wiejska w Skajach - pomieszczenia świetlicy 

10 Świetlica wiejska w Danowie - pomieszczenia świetlicy 
 

3. Lista gospodarstw domowych -Beneficjentów Ostatecznych (BO) zamieszkałych na terenie 

Gminy Szczuczyn zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem Umowy. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: 

- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania  

- dostawą i instalacją sprzętu w docelowym miejscu eksploatacji (JP i BO). 

- oznakowaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej 

zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 

- świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na warunkach 

określonych w SIWZ. 
 

5. Licencje na oprogramowanie dla JP (szkoły, BM, Filia BM, MDK) powinny zapewnić 

Zamawiającemu możliwość  wypożyczenia lub użyczenia sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, o ile jest to wymagane przez producentów oprogramowania. 
 
6. Licencje na oprogramowanie dla BO powinny zapewnić Zamawiającemu możliwość 

wielokrotnego wypożyczania lub użyczania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

o ile jest to wymagane przez producentów oprogramowania. 

 

Rozdział II  
Komputery z oprogramowaniem dla JP. 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 10 

Jednostek Podległych ( JP) 64 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem które 

(oprócz systemu operacyjnego ) powinno zawierać system antywirusowy z zabezpieczeniem 

przed dostępem do stron niebezpiecznych, pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, 

arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji zgodnie z opisem wymagań minimalnych. 

Sprzęt komputerowy należy dostarczyć: 

 

lp Nazwa 
Pomieszczenie 
lub lokalizacja 

Liczba 
komputerów 

1 Gimnazjum w Szczuczynie 
-pracowania 
-biblioteka 

4 
8 

2 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie   
-pracowania 
-świetlica 
-biblioteka 

10 
5 
5 

3 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej   
-pracowania 
-świetlica 

10 
3 

4 Miejski Dom Kultury w Szczuczynie   - pomieszczenia MDK 3 

5 Biblioteka Miejska w Szczuczynie - pomieszczenia BM Szczuczyn 3 

6 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie  
– Filia Niećkowo 

- pomieszczenia Filii 3 

7 Świetlica wiejska w Bzurach - pomieszczenia świetlicy 3 

8 Świetlica wiejska w Bęćkowie - pomieszczenia świetlicy 3 
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9 Świetlica wiejska w Skajach - pomieszczenia świetlicy 3 

10 Świetlica wiejska w Danowie - pomieszczenia świetlicy 1 

 RAZEM  64 

 

Opis szczegółowych wymagań minimalnych przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

Rozdział  III  
Komputery z oprogramowaniem dla BO. 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania Beneficjentów 

Ostatecznych ( BO) 70 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami, klawiaturami, myszkami 

oraz listwami zasilającymi.  Oprogramowanie (oprócz systemu operacyjnego) powinno 

zawierać system antywirusowy z zabezpieczeniem przed dostępem do stron niebezpiecznych, 

pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji  oraz 

oprogramowanie dostarczane przez producenta zgodnie z opisem wymagań minimalnych. 

Opis szczegółowych wymagań minimalnych przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Listwa zasilająca:  

Liczba gniazd wyjściowych: min. 3 szt., długość przewodu zasilającego: min. 1,8 metra, 

absorpcja energii: 150J, Maksymalny prąd impulsu: 6500 A, ,maksymalny czas reakcji: 25ns, 

bezpiecznik nadprądowy, możliwość montażu na ścianie. 

 

Rozdział IV 

Drukarki dla JP 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja 12 sztuk kolorowych drukarek laserowych dla 10 

Jednostek Podległych (JP). 

Opis szczegółowych wymagań minimalnych: 

Drukarka laserowa kolorowa jednoprzebiegowa 

Szybkość druku min 20 str./min (kolor), 29 str./min (cz-b) 

Czas pierwszego wydruku do 8 s   

Czas rozgrzewania  do 40 s od wyjścia z trybu oszczędności energii 

Rozdzielczość 1200 x 600 dpi,  

Podajnik podstawowy: min 200 arkuszy 80 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: min 100 arkuszy 80 g/m2 

Maksymalna pojemność podajników: min 850 arkuszy 80 g/m2 

Formaty papieru (Podajnik podst) : A4, A5, B5, A6;  

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL), Fotograficzne (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 

150mm, 125 x 175mm), bannery do 1200 mm ;  

Gramatura papieru podajnik podst: min do 170 g/m2; podajnik uniwersalny:min do 210 g/m2; 

Drukowanie dwustronne: min do 170 g/m2 

Oddzielne zespoły tonerów i bębnów 

Dostępne tonery kolorowe na min 5 tys stron i czarne na min 6,5 tys stron 

Szybkość procesora min 500MHz 

Interfejs: USB 2.0 , Ethernet 10/100 

Język drukowania PCL6; PCL5c emulacja PS3, EPSON-FX 

Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 2000 / XP Home / XP Professional / 

Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Vista  / Windows 7 ; Mac OS X 10.3.9 do 10.6.2 

Oprogramowanie producenta do kontrolowania i monitorowania wydruków dla systemu 

Windows 

Wyświetlacz LCD 

Pamięć RAM: minimum 256 MB rozszerzalna 

Zasilanie 220-240 VAC, 50 Hz  

Tryb oszczędności energii. 

Obciążenie maksymalne: 60000 stron miesięcznie 
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Waga : do 30kg 

 

Miejsca dostaw drukarek prezentuje poniższa tabela: 

 

Lp Nazwa 
Pomieszczenie 
lub lokalizacja 

Liczba 
drukarek 

1 Gimnazjum w Szczuczynie 
-pracowania 
-biblioteka 

1 
1 

2 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie   
-pracowania 
-świetlica 
-biblioteka 

1 
0 
1 

3 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej   
-pracowania 
-świetlica 

1 
0 

4 Miejski Dom Kultury w Szczuczynie   - pomieszczenia MDK 1 

5 Biblioteka Miejska w Szczuczynie - pomieszczenia BM Szczuczyn 1 

6 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie  
– Filia Niećkowo 

- pomieszczenia Filii 1 

7 Świetlica wiejska w Bzurach - pomieszczenia świetlicy 1 

8 Świetlica wiejska w Bęćkowie - pomieszczenia świetlicy 1 

9 Świetlica wiejska w Skajach - pomieszczenia świetlicy 1 

10 Świetlica wiejska w Danowie - pomieszczenia świetlicy 1 
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Rozdział V. 

Sprzęt sieciowy dla JP. 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja sprzętu sieciowego. Zamawiający oczekuje w przypadku 

Szkół oraz Gimnazjum dostawy Szafki 7U wraz ze SWIT-em 24 portowym oraz uzupełnienia 

instalacji sieciowej sieci LAN o ilość dostarczanych komputerów. 

 

Opis wymagań switchy: 

Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny ; Architektura sieci 

LAN: GigabitEthernet; SmartSwitch (WEB Managed): Tak; Liczba portów 1000BaseT 

(RJ45):24szt.; Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 2 szt.; Liczba gniazd 

MiniGBIC (SFP): 4 szt.; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: RMON - Remote 

Monitoring, zarządzanie przez przeglądarkę WWW; Obsługiwane protokoły i 

standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseFX, IEEE 802.3ab - 

1000BaseT, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.3az 

- Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.2af, IEEE 802.3at - Power over Ethernet+, IEEE 

802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1p - Priority, SNMP - Simple Network Management 

Protocol,IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning 

Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree,TACACS+, QoS - Quality of Service 

(kontrola jakość usług i przepustowości), DNS - Domain Name System, RMON - 

Remote Monitoring; Algorytm przełączania: Store-and-Forward; Warstwa 

przełączania: 2,3; Możliwość łączenia w stos: Tak; Typ obudowy:  Rack;  

 

Instalacja natynkowa łącznie około 200 m sieci przewodem UTP kat 5 w kanałach PCV z 

zastosowaniem natynkowych gniazd RJ45. Wykonanie niezbędnej ilości przewodów 

przyłączeniowych łączących karty sieciowe z gniazdami naściennymi RJ45. 

 

W przypadku MDK i świetlic wiejskich oraz Filii Biblioteki łączność zostanie zapewniona poprzez 

zastosowanie Routera WIFI, którego dostawę Wykonawca zapewni oddzielnie lub też wraz z 

usługa przyłączenia do sieci internetowej. 



   DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

Rozdział VI 

Podłączenie do internetu dla JP 

1. Wykonawca wykona niezbędne instalacje w JP projektu umożliwiające uruchomienie 

dostępu do Internetu. 

2. Wykonawca uruchomi urządzenia odbiorcze i dokona niezbędnych konfiguracji urządzeń 

niezbędnych do korzystania z łącza internetowego w lokalizacjach JP. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego dla urządzeń 

odbiorczych i dostępu do Internetu w formie infolinii w dni robocze w godz.: 8:00 – 16:00. 

Czas reakcji do 24 godz. od zgłoszenia. Czas usunięcia awarii do 48 godz. od zgłoszenia. 

Zwiększenie limitu czasu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. 

4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy do JP routery o parametrach 

technicznych umożliwiających korzystanie z usługi. Koszt dostarczenia, montażu i dzierżawy 

routera zostanie wliczony w koszt świadczenia Usługi zapewnienia dostępu do internetu 

dla BO i JP. 

 

Rozdział VII 

Podłączenie do internetu dla BO 

1. Wykonawca wykona niezbędne instalacje w gospodarstwach domowych BO projektu 

umożliwiające uruchomienie dostępu do Internetu. 

2. Wykonawca uruchomi urządzenia odbiorcze i dokona niezbędnych konfiguracji urządzeń 

niezbędnych do korzystania z łącza internetowego w lokalizacjach BO. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego dla urządzeń 

odbiorczych i dostępu do Internetu w formie infolinii w dni robocze w godz.: 8:00 – 16:00. 

Czas reakcji do 24 godz. od zgłoszenia. Czas usunięcia awarii do 48 godz. od zgłoszenia. 

Zwiększenie limitu czasu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

Rozdział VIII 

Modernizacja komputerów dla JP 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zapewnienia obsługi gwarancyjno-serwisowej świadczonej na rzecz użytkowników końcowych 

na zasadach określonych w SIWZ, 

- przeprowadzenia jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w okresie od 23 do 24 

miesiąca jego eksploatacji, obejmującej podwojenie zainstalowanej pamięci operacyjnej, 

wymianę zużytych myszy oraz wznowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego, 

- przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego, podpisanych przez użytkowników 

końcowych protokołów z przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami SIWZ jednorazowych 

modernizacji sprzętu, nie później niż na koniec 24 miesiąca eksploatacji urządzeń. 

 

Rozdział IX 

Modernizacja komputerów dla BO 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zapewnienia obsługi gwarancyjno-serwisowej świadczonej na rzecz użytkowników końcowych 

na zasadach określonych w SIWZ 

- przeprowadzenia jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w okresie od 23 do 24 

miesiąca jego eksploatacji, obejmującej podwojenie zainstalowanej pamięci operacyjnej, 

wymianę zużytych klawiatur i myszy oraz wznowienie subskrypcji oprogramowania 

antywirusowego 

- przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego, podpisanych przez użytkowników 

końcowych protokołów z przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami SIWZ jednorazowych 

modernizacji sprzętu, nie później niż na koniec 24 miesiąca eksploatacji urządzeń. 

 

Rozdział X 

Usługa zapewnienia dostępu do internetu dla BO i JP 
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1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu dla JP i BO  

przez okres 24 miesięcy od stycznia 2014 do 31.12.2015 z minimalną gwarancję dostępności 

łącza na poziomie 99,8 % w skali roku. 
2. Szybkość łącza internetowego o nielimitowanej wartości transferu: 

 

a) Dla jednostek podległych JP 

 

lp Nazwa 
Pomieszczenie 
lub lokalizacja 

Usługa 
Internetowa 

min. 

1 Gimnazjum w Szczuczynie 
-pracowania 
-biblioteka 

20/1 Mb 

2 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie   
-pracowania 
-świetlica 
-biblioteka 

20/1 Mb 

3 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej   
-pracowania 
-świetlica 

20/1 Mb 

4 Miejski Dom Kultury w Szczuczynie   - pomieszczenia MDK 6/1 Mb 

5 Biblioteka Miejska w Szczuczynie - pomieszczenia BM Szczuczyn 6/1 Mb 

6 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie  
– Filia Niećkowo 

- pomieszczenia Filii 2/0,512 Mb 

7 Świetlica wiejska w Bzurach - pomieszczenia świetlicy 2/0,512 Mb 

8 Świetlica wiejska w Bęćkowie - pomieszczenia świetlicy 2/0,512 Mb 

9 Świetlica wiejska w Skajach - pomieszczenia świetlicy 2/0,512 Mb 

10 Świetlica wiejska w Danowie - pomieszczenia świetlicy 2/0,512 Mb 

 

b) Dla BO: 

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2 Mb/s, 

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kb/s, 

- nielimitowana ilość przesyłanych danych, 

 

3. Cena za świadczenie usługi dostępu do Internetu musi obejmować wszelkie koszty związane 

z rozpoczęciem świadczenia usługi, w tym koszty montażu i dzierżawy niezbędnych urządzeń, 

ewentualne koszty dzierżawy łącz telefonicznych oraz koszty świadczenia usługi dostępu do 

Internetu, odpowiednio do oferowanego transferu, a także ewentualne koszty opłat za 

częstotliwość wykorzystywaną przez infrastrukturę sieci bezprzewodowej. Zamawiający z tytułu 

rozpoczęcia świadczenia usług oraz świadczenia usług, za wyjątkiem kosztu usługi określonego 

w ofercie Wykonawcy, nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie prowadził bieżące monitorowanie i statystyki 

historyczne obciążenia łącz internetowych dostępne dla Koordynatora Projektu. 

 

Rozdział XI 

Usługi serwisowe i gwarancyjne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania usług gwarancyjnych zgodnie z zasadami 

podanymi we wzorze umowy (załącznik nr 6).   
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania, serwisowania sprzętu komputerowego 

(zestawów komputerowych, oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z usługi dostępu do 

Internetu) w lokalizacjach JP i BO objętych projektem w szczególności: 

- świadczenia usług serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń internetowych w miejscu 

instalacji  

- kontroli i bieżącego serwisowania wydanych zestawów komputerowych w zakresie sprzętu 

- świadczenia usług wsparcia technicznego dla jednostek poprzez określenie wydzielonego nr 
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telefonu serwisowego 

- sporządzanie okresowych raportów obciążenia infrastruktury sieciowej, (routerów JP oraz 

urządzeń sieciowych zainstalowanych u BO). 
 
 


