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WYMAGANIA OFERTOWE 
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)  

 
I. Zamawiający:  

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

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania  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. Wszystkie zapisane strony  oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych 
załączników muszą być  podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania oferenta, z 
zastrzeŜeniem pkt.7. 
4. W przypadku, gdy dany  oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia 
ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez 
osoby upowaŜnione 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 Zamówienia. 
7. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie 
zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane  strony wymaganych  załączników muszą być 
podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upowaŜnioną  do reprezentowania oferentów 
w postępowaniu. 
JeŜeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię  dokumentu, wówczas kopia ta 
winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez osoby 
upowaŜnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez 
pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów. 
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga 
się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, 
które  podpisały 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. 
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b) Datę sporządzenia oferty. 
c) Przedmiot oferty. 
d) Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków realizacji zamówień 

zawartych w wymaganiach ofertowych załącznik nr 1 pkt 2. 
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, dostaw (minimum 5 dostaw) 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 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, Ŝe dostawy zostały naleŜycie wykonane. Pod pojęciem dostawy 
odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia 
Zamawiający rozumie dostawę komputerów i/lub notebooków i/lub drukarek i/lub 
monitorów i/lub oprogramowania i/lub urządzeń sieciowych aktywnych o 
wartości kaŜdej dostawy nie mniejszej niŜ 500 000,00 zł netto. 

h) Status certyfikowanego partnera CISCO na poziomie minimum SILVER 
PARTNER 

i) Oświadczenie oferenta, Ŝe towar jest wolny od wad prawnych. 
j) Oświadczenie oferenta, Ŝe towar jest fabrycznie nowy i oryginalny. 
k) 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) kserokopię 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) kserokopię 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) kserokopię 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) dowód wpłacenia wadium; 
i) dowód wykupu wymagań ofertowych; 
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j) warunki płatności:  
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania 
faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
k) forma płatności – przelew; 
l) termin związania ofertą - 75  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) ; 
ł) oświadczenie, Ŝe oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 
m) oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je  
bez zastrzeŜeń; 
n) oświadczenie, Ŝe oferent wyraŜa zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 
 wzorem,  
o) okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia; 

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty naleŜy załączyć 
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g,– 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 punkcie. 14 lit. 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,  
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), 
pokój nr 5 
do dnia 04.01.2011r. godz. 14.00. 
Na opakowaniu oferty naleŜy umieścić: 

a) Nazwę i siedzibę oferenta 
b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego 
c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)... 

 Przetarg na : Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z 
bieŜącymi potrzebami Południowego Koncernu Węglowego S.A” 
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2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 
3. Oferent moŜe zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów  wymagań 
ofertowych. 
4.Zamawiający udzieli wyjaśnień  oferentowi, jeŜeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie 
później niŜ   5  dni  przed terminem składania ofert. 
5.Treść pytań  (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  
przekaŜe oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe. 
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe nie później niŜ do 7 dni 
przed terminem składania ofert  zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je 
klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja  staje  się częścią wymagań 
ofertowych, zostaje przekazana oferentom i  jest dla nich wiąŜąca. W przypadku dokonania 
modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złoŜenia zapytania, o którym mowa w ust.5, 
skraca się do 3 dni  przed terminem składania ofert. 
7. 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 36.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści sześć tysiące  zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. 
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku  następujących formach: 
a) pieniądzu, lub 
b) gwarancji bankowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , 
określonym w pkt III ppkt 14 lit.l,) , lub 
c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym (z terminem waŜności 
obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l), lub 
d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania 
ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l),  
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych  
na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec 
oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium. 
3. Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank 
Pekao SA nr  rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, 
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg – Dostawa sprzętu 
informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”. 
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, naleŜy dołączyć do oferty przetargowej w formie 
oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii 
dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w     
pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie  
2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub 
poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich 
przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI 
podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu 
gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie. 
5. Za termin wniesienia wadium uwaŜa się:  
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 
b) dzień złoŜenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 
 
Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr  245/10: 
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego 
Koncernu Węglowego S.A 

5

 w terminie wyznaczonym na składanie ofert. 
 
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  niezwłocznie 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. 

5.Zwrotu  wadium oferentom, których oferty wpłynęły  po terminie i zostały odrzucone w 
części jawnej przetargu,  Zamawiający dokona  niezwłocznie po zakończeniu części jawnej 
przetargu. 

 

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 56 80. 

 

X. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie złoŜonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 05.01.2011r. o godz. 10.00.  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  
w budynku  Zarządu. 
2. Otwarcie ofert  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; nie otwiera ofert złoŜonych po 
terminie; zwrotu ofert, które zostały złoŜone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej 
przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie  po zakończeniu części jawnej przetargu; 
c) po otwarciu kaŜdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe  
    informacje dotyczące ceny, oraz warunków    płatności zawartych w ofertach. Ceny  nie         
    podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty   handlowej zawiera powyŜej 20 pozycji  
   cen jednostkowych. 
d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania. 
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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 ( 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,  w którym  
upłynął termin składania ofert . 
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert 
4. Komisja odrzuca oferty: 

- złoŜone po wyznaczonym terminie, 
- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe 
- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2,  nie spełniają 
warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 
- gdy z analizy merytorycznej wynika, Ŝe oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 
   przyjętym w wymaganiach ofertowych. 

4. 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.                 
W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia  
się, ocena  przeprowadzona zostanie w oparciu o złoŜoną przed wyznaczonym  terminem 
negocjacji ofertę . 
5. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół 
 

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

1.  Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) cena  netto oferty      - waga 90 % 
2) gwarancja (pozycje 1.1 1.2 1.3)    - waga 10 % 

         Razem: 100 % 
 

2.Ocena kaŜdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących 
wzorów: 

 

a) Całkowita ocena  punktowa  oferty  zostanie obliczona według wzoru: 
Oi= 90/100*Ci + 10 /100*Gi 

gdzie: 
Oi    - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów  przyznanych badanej ofercie [pkt] 
Ci     - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt] 
Gi      - cząstkowa ocena badanej oferty według  kryterium „gwarancja” [pkt] 
 

b)Cząstkowa ocena oferty według kryterium  „cena  netto oferty (waga 90%) zostanie 
obliczona według wzoru : 
Ci= (Cmin:C bad) x 100 
gdzie: 
Ci     - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt] 
Cmin  - najniŜsza cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – suma cen 
jednostkowych towarów oferty najniŜszej [zł] 
Cbad   -cena netto oferty badanej – suma cen jednostkowych towarów oferty badanej[zł] 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 
 
Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr  245/10: 
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego 
Koncernu Węglowego S.A 

7

 
d) Cząstkowa ocena oferty  według kryterium „gwarancja” (waga…%) zostanie 

obliczona według wzoru: 
Gi= (G bad/ Gmax) : 100 
gdzie: 
Gi      - cząstkowa ocena badanej oferty według  kryterium „gwarancja” [pkt] 
Gmax  - najwyŜsza gwarancja spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – suma gwarancji 
jednostkowych oferty badanej [m-c] 
Gbad   - gwarancja oferty badanej – suma gwarancji jednostkowych oferty badanej[m-c] 
 
Minimalna gwarancja 24 m-ce, gwarancja powyŜej 60 m-cy będzie liczona jak 60 m-cy. 
 
3.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
 

 

XIII. Rozstrzygni ęcie przetargu 
1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
2.Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony  w terminie  do 
45 dni od dnia 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. 
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. Oferta otwarta  nie podlega zwrotowi. 
8. 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 
 

Na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 
 
1.1. Komputery 

1.2.1. Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy 500GB 4GB, karta nVidia Quadro FX 
1800 DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

1.2.2. Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy (min 2,6 GHz) 1 TB 4GB, karta nVidia 
Quadro min. 512mb DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

1.2.3. Dell Precision T5500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  Xeon® (min 2,6 
GHz) 500GB 12GB, karta nVidia Quadro min. 512mb DVD+/- RW W7 prof. (32 bit) 

1.2.4. Dell Precision T7500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  Xeon® (min 2,8 
GHz) 1 TB 8GB, karta nVidia Quadro min. 512mb DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

1.2.5. HP Workstation xw4600 C2D E8400 3.0GHz, 250GB 2GB DVD+/-RW bez 
klawiatury, bez grafiki, podwójny system operacyjny: Win7 32bit PL + XP Pro 
[KK572EA] 

1.2.6. HP Workstation Z400 Intel Xeon W3520 2.66Ghz, 3GB 320GB DVD+/-RW bez 
klawiatury, bez grafiki, PL  Win7 32 bit z downgrade do XP [KK574EA] 

1.2. Monitory 
1.2.1. Monitor LCD Dell 22” P2210H 
1.2.2. Monitor LCD Dell 24” 2408WFP 
1.2.3. Monitor LCD Dell 24” G2410 
1.2.4. Monitor LCD Dell 30” 3008WFP SuperView 
1.2.5. HP Compaq LA2205wg matryca TN 22" [NM274AA] 
1.2.6. HP LP2065 20" matryca w układzie 4:3 matryca IPS [EF227A4] 
1.2.7. HP LP2475 24” matryca IPS 24" 16:10 [KD911A4] 
1.2.8. HP LP3065 30" matryca IPS 30” [EZ320A4] 

1.3. Drukarki 
1.3.1. Drukarka HP Officejet Pro 8000 WiFi [CB047A#BEL] 
1.3.2. Drukarka HP Officejet Pro 8000 [CB092A#BEL] 
1.3.3. Drukarka HP Officejet Pro K8600dn [A3] [CB016A#BEL] 
1.3.4. Drukarka HP LaserJet P2055dn [CE459A#B19] 
1.3.5. Drukarka HP LaserJet P3015d [CE526A#B19] 
1.3.6. Drukarka HP LaserJet P3015dn [CE528A#B19] 
1.3.7. HP LaserJet M2727nf MFP [CB532A#AKD] 
1.3.8. Drukarka HP Color LaserJet CP2025dn [CB495A] 
1.3.9. Drukarka HP Color LaserJet CP3525n [CC469A#BB3] 
1.3.10. Drukarka HP Color LaserJet 5550n [A3] [Q3714A#430] 
1.3.11. Drukarka HP Color LaserJet CP4525xh [CC495A#B19] 
1.3.12. Lexmark E360dn 
1.3.13. Lexmark T654dn 
1.3.14. Lexmark C540n 
1.3.15. Lexmark X364dn 
1.3.16. Lexmark X738de 
1.3.17. Lexmark C935dtn 
1.3.18. Lexmark X945e 

1.4. Dyski twarde 
1.4.1. Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 250GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache 
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1.4.2. Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB 
cache 

1.4.3. Dysk WD Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache 
1.4.4. Dysk WD Caviar GreenPower, 3.5'', 1TB, SATA/300, 64MB cache 
1.4.5. Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 160GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache 
1.4.6. Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 320GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB 

cache 
1.4.7. Hitachi Deskstar 7K1000.C, 3.5'', 320GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache 

[HDS721032CLA362] 
1.4.8. Hitachi Travelstar 5K500.B, 2.5'' 500GB, SATA/300, 5400RPM, 8MB cache 

[HTS545050B9A300] 
1.5. Skanery 

1.5.1. Skaner Canon CS9000F P/N 4207B009AA 
1.5.2. HP Scanjet 5590 [P/N: L1910A#B1D] 
1.5.3. Epson GT-2500N [P/N: B11B181021PE] 
1.5.4. Mustek Paragon 3600 A3 Pro [P/N: 98-115-00080] 

1.6. Akcesoria komputerowe 
1.6.1. Mysz Logitech M500 [P/N: 910-001202] 
1.6.2. Mysz Logitech RX300, Premium Optical Mouse Black, 3 button, USB / PS/2 [P/N: 

910-000429] 
1.6.3. Mysz komputerowa LX8 Cordless Laser Mouse USB [P/N: 910-000325] 
1.6.4. Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, PS/2 
1.6.5. Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, USB 
1.6.6. Klawiatura Logitech UltraX Premium Keyboard, USB 
1.6.7. Intel karta sieciowa FastEthernet Pro/100M Desktop PCI – bulk [P/N: 

PILA8460MBLK20 847578] 
1.6.8. Intel karta sieciowa Gigabit Pro/1000GT Desktop PCI – bulk [P/N: 

PWLA8391GTBLK 865080] 
1.6.9. Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 2m [0-1499001-6] 
1.6.10. Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 5m [0-1499001-8] 
1.6.11. Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 7.5m [1-1499001-0] 

1.7. Zasilacze UPS 
1.7.1. APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI] 
1.7.2. APC Back-UPS RS 800VA [BR800I] 
1.7.3. APC Smart-UPS 1000 RM 2U [SUA1000RMI2U] 
1.7.4. APC Smart-UPS 1500 RM 2U [SUA1500RMI2U] 
1.7.5. APC Smart-UPS 3000 RM 2U [SUA3000RMI2U] 

1.8. Oprogramowanie 
1.8.1. Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, DVD [FQC-00743] 
1.8.2. Win Pro 7 Polish DVD [FQC-00250] 
1.8.3. Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 5 Clt [P73-04732] 
1.8.4. Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 10 Clt  [P73-04731] 
1.8.5. Microsoft Project 2007 Win32 Polish CD [076-03760] 
1.8.6. Project Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD 
1.8.7. Visio Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD 
1.8.8. Microsoft OEM Office Basic Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja [S55-02273] 
1.8.9. Microsoft OEM Office SB Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja [9QA-01526] 
1.8.10. Microsoft OEM Office Pro Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja [269-13751] 
1.8.11. Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Polish DVD 
1.8.12. Office Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD 
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1.8.13. Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM 
1.8.14. Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM 5 Seats DVD 
1.8.15. Acrobat 9.0 Pro PL Version Win [22020746] 
1.8.16. Acrobat 9.0 Standard PL Version Win [22002443] 

1.9. Urządzenia aktywne sieci komputerowej 
1.9.1. Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-C3560G-48TS-S] 
1.9.2. Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-C3560G-24TS-S] 
1.9.3. SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-356048TS] 
1.9.4. SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-3560GTS] 
1.9.5. SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-AS2BUNK9] 
1.9.6. Sygnatury IPS + SmartNet Same Day Ship (1 Year) [CON-SU1-AS2A10K9] 
1.9.7. GE SFP, LC connector LX/LH transceiver [GLC-LH-SM] 
1.9.8. GE SFP, LC connector SX transceiver [GLC-SX-MM] 

1.10. Catalyst 6500 
1.10.1. WS-C6506-E Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no PS,no Fan Tray  
1.10.2. WS-C6509-E Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no PS,no Fan Tray  
1.10.3. SV33AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-VSS720 IOS ADVANCED IP 

SERVICES   SSH  
1.10.4. S733AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP 

SERVICES   SSH  
1.10.5. Supervisory VS-S720-10G-3C Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE 

and   MSFC3PFC3C  
1.10.6. WS-SUP720-3B Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 

PFC3B 
1.10.7. WS-X6716-10G-3C Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req 

X2) 
1.10.8. WS-X6748-GE-TX Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-

45 
1.10.9. WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 
1.10.10. WS-X6148A-GE-45AF Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 10/100/1000 

w/Jumbo Frame 
1.10.11. GE SFP LC connector SX transceiver  
1.10.12. X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 X2 Module  
1.10.13. GLC-T 1000BASE-T SFP  
1.10.14. GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver  
1.10.15. GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX  
1.10.16. SFP X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module  
1.10.17. X2-10GB-LR 10GBASE-LR X2 Module  
1.10.18. WS-SVC-NAM-2-250S Cisco Catalyst 6500 and Cisco 7600 Network 

Analysis Module  
1.10.19. WS-SVC-FWM-1-K9 Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License 

Separate 
1.10.20. WS-SVC-IDS2-BUN-K9 600M IDSM-2 Mod for Cat  
1.10.21. ACE-04G-LIC Application Control Engine (ACE) 4Gbps License  
1.10.22. ACE-08G-LIC Application Control Engine (ACE) 8Gbps License  
1.10.23. ACE-16G-LIC Application Control Engine (ACE) 16Gbps License 
1.10.24. WS-C6509-E-FAN Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray 
1.10.25. WS-CAC-3000W Catalyst 6500 3000W AC power supply (spare)  
1.10.26. WS-CAC-6000W Cat6500 6000W AC Power Supply 
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1.11. Oprogramowanie do urządzeń aktywnej sieci komputerowej 
1.11.1. NAC Guest Server [NAC3310-GUEST-K9] 
1.11.2. Smartnet same day shipp [CON-SNT-NACGUEST] 
1.11.3. LMS 3.2 Windows ONLY 100 Device Restricted [CWLMS-3.2-100-K9] 
1.11.4. Software Application Support Part [CON-SAS-32100K] 
1.11.5. CS Mgr 3.3 Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit [CSMPR50-3.3-

K9] 
1.11.6. Software Application Support Part [CON-SAS-CSM33P50] 
1.11.7. IRONPORT 500 users Dual C160, Anti-Spam, Anti-Virus, VOF [EBUN-2A-

EN-SQR-3Y] 
1.11.8. 500 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y] 
1.11.9. IRONPORT 1000 users Dual C360, Anti-Spam, Anti-Virus, VOF [EBUN-2A-

EN-SQR-3Y] 
1.11.10. 1000 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y] 
1.11.11. IRONPORT 500 users Dual S160,WUC,Web Reputation,McAfee,Webroot 

[WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 
1.11.12. IRONPORT 1000 users Dual S360,WUC,Web Reputation,McAfee,Webroot 

[WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 
1.11.13. Installation Services [PRO-SER-DAY] 

1.12. Prepaid Training 
1.12.1. 10 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners [TRN-CLC-

000] 
1.12.2. 100 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs [TRN-CLC-

001] 
1.12.3. 500 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs [TRN-CLC-

002] 
1.12.4. 1 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners [TRN-CLC-

004] 
 
2. Zakres techniczny dla przedmiotu przetargu:  

2.1. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z Polskiego kanału dystrybucyjnego 
2.2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot przetargu według grup: 

� minimum 24 m-cy na komputery, elementy komputerowe, monitory, UPS-y 
LAN, 

� minimum 24 m-ce na drukarki i skanery, 
� minimum 36 m-cy na urządzenia sieci LAN 

2.3. Warunki serwisu gwarancyjnego: 
a) dostawca 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. Wymagane jest takŜe posiadanie przez Oferenta 
systemu informatycznego umoŜliwiającego słuŜbom informatycznym 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. dokonywanie zgłoszeń równieŜ  
tą drogą, a takŜe na bieŜąco informujący słuŜby informatyczne Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. o historii awarii, statusie awarii jak  
i statusie bieŜących napraw sprzętu odebranego przez dostawcę do naprawy. 

b) dostawca 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 3 godzin od 
momentu zgłoszenia i we wszystkie dni wolne od pracy do 4 godzin od 
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momentu zgłoszenia, obejmuje to równieŜ godziny nocne. Wymagane jest 
podanie lokalizacji najbliŜszego punktu serwisowego dostawcy celem 
weryfikacji zadeklarowanego czasu reakcji. 

c) w przypadku braku moŜliwości usunięcia awarii (wady) przez dostawcę w ciągu  
6 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) dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym wad towaru, 

e) gwarancja nie obejmuje oprogramowania jako dobra niematerialnego, 
f) 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. 
g) 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, 

h) Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. przysługuje prawo wymiany 
towaru na nowy wolny od wad w przypadku gdy dostawca 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. 

i) po usunięciu wady (awarii) dostawca 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 dostawcy, o którym mowa  
w pkt. 2.2.a zawierający ww. dane. 

j) 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, 

k) dostarczone karty gwarancyjne muszą zawierać : 
� adres i nazwę dostawcy,  
� numer zamówienia Południowego Koncernu Węglowego S.A. i umowy 

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

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

l) 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, 

m) 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.  

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

o) jeŜeli dostarczane komputery oraz notebooki występują z systemami w dwóch 
wersjach (XP Professional i Vista Business), domyślnym systemem 
operacyjnym ma być Windows XP Professional (instalacja ma zostać 
wykonana przez Dostawcę w miejscu wskazanym przez słuŜby informatyczne 
PKW S.A.). 

p) jeŜeli sprzęt komputerowy podlega naprawie gwarancyjnej Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przekazania sprzętu do naprawy bez dysków twardych. 

2.4 Termin realizacji zamówień nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14 dni od daty otrzymania 
zamówienia przez oferenta 
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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 zamówień 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, dostaw 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 dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy zostały naleŜycie wykonane. 

 
8. Potwierdzenie statusu certyfikowanego CISCO na poziomie minimum SILVER PARTNER 
Załącznik nr ........ 
 
 
9. Oświadczamy, Ŝe towar jest wolny od wad prawnych 
 
10. Oświadczamy, Ŝe dostarczany towar będzie fabrycznie nowy i oryginalny; 
 
11. 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 

 
5. Warunki płatności:  

 
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury 
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

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. 
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11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
      11.1. 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 ..... 
 

11.2. 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 .....  

 
11.3. 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 ..... 

 
 11.4. Dowód wpłacenia wadium: 
  zał. nr .... 
 
 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  
  zał. nr .... 
 
 11.6. Pełnomocnictwa**): 
  zał. nr .... 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
** ) – 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 dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania 

zgodnie z bieŜącymi potrzebami  
Południowego Koncernu Węglowego S.A  

 
1. Nazwa oferenta: 
………………… 
………………… 
………………… 
2. Przedmiot oferty z ceną 
 
 
 

Lp. Nazwa Cena netto Okres 
Gwarancji 

1 Komputery -------- --------- 

2 

Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy 500GB 4GB, karta 
nVidia Quadro FX 1800 DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

    

3 

Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy (min 2,6 GHz) 1 TB 
4GB, karta nVidia Quadro min. 512mb DVD+/- RW W7 Prof. 
(32 bit) 

    

4 

Dell Precision T5500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  
Xeon® (min 2,6 GHz) 500GB 12GB, karta nVidia Quadro min. 
512mb DVD+/- RW W7 prof. (32 bit) 

    

5 

Dell Precision T7500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  
Xeon® (min 2,8 GHz) 1 TB 8GB, karta nVidia Quadro min. 
512mb DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

    

6 

HP Workstation xw4600 C2D E8400 3.0GHz, 250GB 2GB 
DVD+/-RW bez klawiatury, bez grafiki, podwójny system 
operacyjny: Win7 32bit PL + XP Pro [KK572EA] 

    

7 

HP Workstation Z400 Intel Xeon W3520 2.66Ghz, 3GB 320GB 
DVD+/-RW bez klawiatury, bez grafiki, PL  Win7 32 bit z 
downgrade do XP [KK574EA] 

    

8 Monitory -------- --------- 

9 Monitor LCD Dell 22” P2210H     

10 Monitor LCD Dell 24” 2408WFP     

11 Monitor LCD Dell 24” G2410     

12 Monitor LCD Dell 30” 3008WFP SuperView     

13 HP Compaq LA2205wg matryca TN 22" [NM274AA]     

14 
HP LP2065 20" matryca w układzie 4:3 matryca IPS 
[EF227A4] 

    

15 HP LP2475 24” matryca IPS 24" 16:10 [KD911A4]     

16 HP LP3065 30" matryca IPS 30” [EZ320A4]     

17 Drukarki -------- --------- 

18 Drukarka HP Officejet Pro 8000 WiFi [CB047A#BEL]     

19 Drukarka HP Officejet Pro 8000 [CB092A#BEL]     

20 Drukarka HP Officejet Pro K8600dn [A3] [CB016A#BEL]     

21 Drukarka HP LaserJet P2055dn [CE459A#B19]     

22 Drukarka HP LaserJet P3015d [CE526A#B19]     

23 Drukarka HP LaserJet P3015dn [CE528A#B19]     
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24 HP LaserJet M2727nf MFP [CB532A#AKD]     

25 Drukarka HP Color LaserJet CP2025dn [CB495A]     

26 Drukarka HP Color LaserJet CP3525n [CC469A#BB3]     

27 Drukarka HP Color LaserJet 5550n [A3] [Q3714A#430]     

28 Drukarka HP Color LaserJet CP4525xh [CC495A#B19]     

29 Lexmark E360dn Laser Mono     

30 Lexmark T654dn Laser Mono     

31 Lexmark C540n Laser Color     

32 Lexmark X364dn Laser Mono MFP     

33 Lexmark X738de Laser Color MFP     

34 Lexmark C935dtn Laser Color A3     

35 Lexmark X945e Laser COlor MFP A3     

36 Dyski twarde -------- --------- 

37 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 250GB, SATA/300, 
7200RPM, 8MB cache 

    

38 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 500GB, SATA/300, 
7200RPM, 16MB cache 

    

39 

Dysk WD Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/300, 7200RPM, 
32MB cache 

    

40 

Dysk WD Caviar GreenPower, 3.5'', 1TB, SATA/300, 64MB 
cache 

    

41 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 160GB, SATA/300, 
7200RPM, 8MB cache 

    

42 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 320GB, SATA/300, 
7200RPM, 16MB cache 

    

43 

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

    

44 

Hitachi Travelstar 5K500.B, 2.5'' 500GB, SATA/300, 
5400RPM, 8MB cache [HTS545050B9A300] 

    

45 Skanery     

46 Skaner Canon CS9000F P/N 4207B009AA     

47 HP Scanjet 5590 [P/N: L1910A#B1D]     

48 Epson GT-2500N [P/N: B11B181021PE]     

49 Mustek Paragon 3600 A3 Pro [P/N: 98-115-00080]     

50 Akcesoria komputerowe -------- --------- 

51 Mysz Logitech M500 [P/N: 910-001202]     

52 

Mysz Logitech RX300, Premium Optical Mouse Black, 3 
button, USB / PS/2 [P/N: 910-000429] 

    

53 

Mysz komputerowa LX8 Cordless Laser Mouse USB [P/N: 
910-000325] 

    

54 Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, PS/2     

55 Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, USB     

56 Klawiatura Logitech UltraX Premium Keyboard, USB     

57 

Intel karta sieciowa FastEthernet Pro/100M Desktop PCI – bulk 
[P/N: PILA8460MBLK20 847578] 

    

58 

Intel karta sieciowa Gigabit Pro/1000GT Desktop PCI – bulk 
[P/N: PWLA8391GTBLK 865080] 

    

59 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 2m [0-1499001-6]     

60 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 5m [0-1499001-8]     



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 
 
Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr ………..  
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego 
Koncernu Węglowego S.A” 

19

61 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 7.5m [1-1499001-0]     

62 Zasilacze UPS -------- --------- 

63 APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI]     

64 APC Back-UPS RS 800VA [BR800I]     

65 APC Smart-UPS 1000 RM 2U [SUA1000RMI2U]     

66 APC Smart-UPS 1500 RM 2U [SUA1500RMI2U]     

67 APC Smart-UPS 3000 RM 2U [SUA3000RMI2U]     

68 Oprogramowanie -------- --------- 

69 

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, 
DVD [FQC-00743] 

    

70 Win Pro 7 Polish DVD [FQC-00250]     

71 Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 5 Clt [P73-04732]     

72 
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 10 Clt  [P73-
04731] 

    

73 Microsoft Project 2007 Win32 Polish CD [076-03760]     

74 Project Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

75 Visio Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

76 

Microsoft OEM Office Basic Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [S55-02273] 

    

77 

Microsoft OEM Office SB Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [9QA-01526] 

    

78 

Microsoft OEM Office Pro Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [269-13751] 

    

79 
Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

80 Office Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

81 Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM     

82 

Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM 5 
Seats DVD 

    

83 Acrobat 9.0 Pro PL Version Win [22020746]     

84 Acrobat 9.0 Standard PL Version Win [22002443]     

85 Urządzenia aktywne sieci komputerowej -------- --------- 

86 

Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-
C3560G-48TS-S] 

    

87 

Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-
C3560G-24TS-S] 

    

88 
SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-
356048TS] 

    

89 SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-3560GTS]     

90 
SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-
AS2BUNK9] 

    

91 

Sygnatury IPS + SmartNet Same Day Ship (1 Year) [CON-
SU1-AS2A10K9] 

    

92 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver [GLC-LH-SM]     

93 GE SFP, LC connector SX transceiver [GLC-SX-MM]     

94 Catalyst 6500 -------- --------- 

95 

WS-C6506-E Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no 
PS,no Fan Tray  

    

96 

WS-C6509-E Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no 
PS,no Fan Tray  
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97 

SV33AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-VSS720 IOS 
ADVANCED IP SERVICES   SSH  

    

98 

S733AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-SUP720 IOS 
ADVANCED IP SERVICES   SSH  

    

99 

Supervisory VS-S720-10G-3C Cat 6500 Supervisor 720 with 2 
ports 10GbE and   MSFC3PFC3C  

    

100 

WS-SUP720-3B Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 
Fabric MSFC3 PFC3B 

    

101 

WS-X6716-10G-3C Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet 
w/ DFC3C (req X2) 

    

102 

WS-X6748-GE-TX Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: 
fabric enabled, RJ-45 

    

103 

WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-
enabled (Req. SFPs) 

    

104 

WS-X6148A-GE-45AF Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 
10/100/1000 w/Jumbo Frame 

    

105 GE SFP LC connector SX transceiver      

106 X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 X2 Module      

107 GLC-T 1000BASE-T SFP      

108 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver      

109 GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX      

110 SFP X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module      

111 X2-10GB-LR 10GBASE-LR X2 Module      

112 

WS-SVC-NAM-2-250S Cisco Catalyst 6500 and Cisco 7600 
Network Analysis Module  

    

113 

WS-SVC-FWM-1-K9 Firewall blade for 6500 and 7600, VFW 
License Separate 

    

114 WS-SVC-IDS2-BUN-K9 600M IDSM-2 Mod for Cat      

115 
ACE-04G-LIC Application Control Engine (ACE) 4Gbps 
License  

    

116 
ACE-08G-LIC Application Control Engine (ACE) 8Gbps 
License  

    

117 

ACE-16G-LIC Application Control Engine (ACE) 16Gbps 
License 

    

118 WS-C6509-E-FAN Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray     

119 

WS-CAC-3000W Catalyst 6500 3000W AC power supply 
(spare)  

    

120 WS-CAC-6000W Cat6500 6000W AC Power Supply     

121 Oprogramowanie do urządzeń aktywnej sieci komputerowej -------- --------- 

122 NAC Guest Server [NAC3310-GUEST-K9]     

123 Smartnet same day shipp [CON-SNT-NACGUEST]     

124 

LMS 3.2 Windows ONLY 100 Device Restricted [CWLMS-
3.2-100-K9] 

    

125 Software Application Support Part [CON-SAS-32100K]     

126 

CS Mgr 3.3 Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit 
[CSMPR50-3.3-K9] 

    

127 Software Application Support Part [CON-SAS-CSM33P50]     

128 

IRONPORT 500 users Dual C160, Anti-Spam, Anti-Virus, VOF 
[EBUN-2A-EN-SQR-3Y] 

    

129 500 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y]     
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130 

IRONPORT 1000 users Dual C360, Anti-Spam, Anti-Virus, 
VOF [EBUN-2A-EN-SQR-3Y] 

    

131 1000 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y]     

132 

IRONPORT 500 users Dual S160,WUC,Web 
Reputation,McAfee,Webroot [WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 

    

133 

IRONPORT 1000 users Dual S360,WUC,Web 
Reputation,McAfee,Webroot [WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 

    

134 Installation Services [PRO-SER-DAY]     

135 Prepaid Training -------- --------- 

136 

10 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners 
[TRN-CLC-000] 

    

137 

100 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs 
[TRN-CLC-001] 

    

138 

500 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs 
[TRN-CLC-002] 

    

139 

1 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners 
[TRN-CLC-004] 
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Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych 
 
 
 

WYKAZ  DOSTAW   
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 „Kupuj ącym”  , w imieniu i na rzecz której działają: 
1. ……………………………… - ……………………………… 

2. ……………………………… - ……………………………… 

 
a:  
.............................................. 
z siedzibą w: ............................ 
adres: .............................................  
NIP:  ...................... 
REGON: ...................... 
KRS:    ..................... 
zwanym w treści umowy „Sprzedającym”  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. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy sprzedaŜy Kupującemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

2. JeŜeli w następstwie postępu technicznego towary wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy będą niedostępne na rynku lub ich zakup będzie niecelowy, Sprzedający 
zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaŜy 
Kupującemu towarów będących następcami technologicznymi produktów wymienionych 
w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy z zastrzeŜeniem § 3 ust.3. 

3. SprzedaŜ  towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego, 
określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy dostaw.  

4. Zamówienia, o których mowa w ust. 3 składane będą stosownie do potrzeb Kupującego, 
w związku z tym Strony zgodnie ustalają, Ŝe nie złoŜenie zamówień przez Kupującego w 
okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień i nie 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 
 
Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr ………..  
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z bieŜącymi potrzebami Południowego 
Koncernu Węglowego S.A” 

24

uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek związanych z tym 
roszczeń. 

5. Termin realizacji zamówień nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14 dni od daty otrzymania 
zamówienia przez oferenta.  

6. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze naleŜy przez to rozumieć równieŜ 
odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Kupującego. 

 
 

§ 2. 
1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Kupującego w Jaworznie lub w LibiąŜu. 
2. Towar zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju 

towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umoŜliwiający łatwą jego 
identyfikację. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony 
jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Sprzedającemu  
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia towaru. 

3. Sprzedający dokona instalacji wskazanego sprzętu i oprogramowania w miejscach 
i terminach ustalonych z Kupującym w ramach określonych w umowie cen na sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie. 

4. Do towaru Sprzedający obowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę 
gwarancyjną (zgodnie z §6)   

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi Sprzedającemu 
pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić na 
swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 5 dni od daty  otrzymania reklamacji. 
Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Kupującego do naliczenia kary umownej za zwłokę 
w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b). 

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona pisemnej 
reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później niŜ w ciągu  
3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie późnej jednak niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć 
Kupującemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy.  
W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru wadliwego, towar ten po 
upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez 
Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający 
zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto 
składowanego towaru za kaŜdy dzień składowania.  

7. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego 
towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6,   Kupujący moŜe 
odstąpić od umowy w całości lub w części. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Kupującemu równieŜ  
w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłuŜej niŜ  14 dni.  

 
 

§ 3. 
1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto, powiększoną o podatek 

VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Ceny, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, obowiązują 12 miesięcy 

od daty zawarcia umowy i w tym terminie nie podlegają zmianie. 
3. W przypadku towarów, o których mowa w § 1 ust. 2, cena ustalana będzie w drodze 

negocjacji prowadzonych na podstawie oferty złoŜonej przez Sprzedającego. Kupujący 
zastrzega sobie prawo do porównania ceny oferowanej przez Sprzedającego z ofertami 
innych firm oferujących dany towar i nie przyjęcia oferty Sprzedającego w przypadku 
stwierdzenia istotnych róŜnic w cenach.  
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4. Cena obejmuje równieŜ koszty transportu towaru do magazynu Kupującego. 
5. Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w terminie 60 dni od daty doręczenia 

Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zapłaty naleŜności w formie 
przelewu bankowego strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciąŜenia rachunku 
bankowego Kupującego. 

6. Termin zapłaty ulega przedłuŜeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których 
mowa w § 2 ust. 3 i 4, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia 
uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów 
wolnych od wad, a jeŜeli reklamacja okaŜe się nieuzasadniona - do dnia doręczenia 
Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji. 

7. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru naleŜy przesłać na adres: 
Południowy Koncern Węglowy S.A.  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.  

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę 
trzecią bez zgody Kupującego. 

9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i 
numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Kupującego. 
Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną 
fakturą w rozumieniu ust. 5.  

 
 

§ 4. 
1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Sprzedający - w wysokości 50.000 zł.,  

b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 1 % łącznej ceny netto towarów objętych 
zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad, o którym mowa w 2 ust. 3 i 4 - w wysokości 1 % łącznej ceny netto 
towarów objętych zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki. 

d) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania usterki towaru objętego gwarancją, zgodnie z 
§6 ust. 6 w wysokości 1% łącznej ceny netto towaru podlegającego naprawie za kaŜdą 
godzinę zwłoki. 

e) za zwłokę w dostarczeniu i zamontowaniu sprzętu zastępczego, zgodnie z §6 ust.7 w 
wysokości 1% łącznej ceny netto towaru podlegającego naprawie za kaŜdą godzinę 
zwłoki. 

2. JeŜeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 5 lub 6, wówczas kary umowne 
określone w lit. b) i c) naleŜą się Kupującemu do dnia odstąpienia od umowy i będą 
naliczone niezaleŜnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).  

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Kupujący. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary 
umowne. 

 
§ 5. 

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 
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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 Sprzedającemu 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  
§ 4 ust. 1 lit. a) oraz § 4 ust. 3. 

 
 

§ 6  
1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie zakupione przez niego towary. 

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaŜy i jest określony w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. Dostarczone przez Sprzedającego karty gwarancyjne muszą zawierać : 
�      adres i nazwę Sprzedającego,  
� numer zamówienia Kupującego i numer umowy pod którym umowa została 

wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego S.A.,  
� nazwę i model towaru, 
� numer seryjny towaru,  
� okres gwarancji, 
� datę sprzedaŜy i numer faktury, 
� numer telefonu Sprzedającego, pod którym zgłaszane będą awarie (wady). 

3. Dopuszcza się karty gwarancyjne w postaci tabelarycznej według wzoru – Załącznik nr 2 
niniejszej umowy, jednakŜe do kaŜdej faktury musi być wystawiona osobna karta 
gwarancyjna na wszystkie elementy komputerowe określone w zamówieniu Kupującego. 

4. W przypadku zestawów komputerowych dopuszcza się wystawianie kart gwarancyjnych 
na całe jednostki centralne jako pojedynczych  pozycji z wyjątkiem dodatkowych 
elementów zainstalowanych przez Sprzedającego. Elementy te powinny być 
wyszczególnione jako osobne pozycje na karcie gwarancyjnej.  

5. Dopuszcza się brak numeru seryjnego towaru na wypełnionej karcie gwarancyjnej w 
przypadku gdy producent takowego numeru nie podaje w Ŝadnej postaci. 

6. W przypadku wystąpienia awarii (wady) towaru objętego gwarancją  Sprzedający 
zobowiązany jest przystąpić do usunięcia awarii (wady) we wszystkie dni powszednie - 3 
godziny od momentu zgłoszenia i we wszystkie dni wolne od pracy - 4 godziny od 
momentu zgłoszenia. 

 Sprzedający zobowiązany jest utrzymywać gotowość przystąpienia do usunięcia awarii 
(wady) we wszystkie dni powszednie i dni wolne od pracy 24 godz./dobę. Wszelkie awarie 
(wady) zgłaszane będą do Sprzedającego telefonicznie pod numer podany na karcie 
gwarancyjnej. Osobami upowaŜnionymi do zgłaszania awarii (wad) i kontaktów w 
sprawach serwisowych są pracownicy Wydziału Technologii Informatycznych 
Kupującego.  

7. W przypadku braku moŜliwości usunięcia awarii (wady) przez Sprzedającego w ciągu  
8 godzin od momentu zgłoszenia, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć i zamontować 
identyczny sprzęt zastępczy. Za zgodą Kupującego dopuszcza się dostarczenie sprzętu 
innego, lecz o podobnych parametrach. Kupujący na prośbę Sprzedającego moŜe zwolnić 
go z obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, gdy widzi taką moŜliwość, lecz w 
kaŜdej chwili trwania naprawy ma prawo zwrócić się do Sprzedającego o jego 
dostarczenie. 
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8. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym wad towaru i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej 
umowie poprzez naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad. 

9. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania jako dobra niematerialnego. 
10. 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 Kupującego (np.: mechanicznych), 
� nieprawidłowego montaŜu sprzętu, 
� stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta. 

11. Kupujący zachowując gwarancję ma prawo do rozbudowy jednostek centralnych 
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. 

12. Kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad w przypadku gdy 
Sprzedający 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. 
Kupującemu na nowy towar przysługuje gwarancja, której warunki nie są gorsze niŜ 
warunki gwarancji towaru podlegającego wymianie. Okres gwarancji liczony jest od 
początku. 

13. Po usunięciu wady (awarii) Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu protokół 
z jej usunięcia, który w szczególności musi zawierać zakres naprawy, listę wymienionych 
elementów oraz termin przekazania Kupującemu do dalszej eksploatacji. Brak protokołu 
rozumiany jest jako brak usunięcia wady (awarii). 

14. Okres gwarancji zastaje wydłuŜony o czas naprawy towaru, który liczony jest  
od momentu zgłoszenia wady (awarii) do momentu przekazania Kupującemu wolnego  
od wad towaru wraz z protokołem do dalszej eksploatacji. 

 
§ 7. 

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

   …. .………..………………………………………….……… 

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

   …. .………..……………………………………………..…… 

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

    - ………………………………………………………….….…. 

 
§ 8. 

Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od daty jej zawarcia.  
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§ 9. 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy 
pisemnej. 
 

§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych 

danych dotyczących Kupującego, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy. 
2. Sprzedający oświadcza, iŜ w związku z posiadaniem przez TAURON Polska 

Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
statusu spółki publicznej, wyraŜa zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 
informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez 
TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).” 

3. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu 
S.A. listy jednostek zaleŜnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 4 (tj. informacje 
wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy 
oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o kaŜdej 
zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.” 

 
 § 12 

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu dla siedziby Kupującego sądowi powszechnemu.  

 
  § 13 

Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach – po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
zał. nr 1 - specyfikacja towaru wraz z cenami oraz terminami realizacji dostaw 
zał. nr 2 – wzór karty gwarancyjnej towaru 
zał. nr 3 - protokół z rokowań  
zał. nr 4 – lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

 
 

KUPUJĄCY:       SPRZEDAJĄCY:   
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Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  

a firmą:   
 

Specyfikacja towaru wraz z cenami oraz okresem gwarancji  
 
1. Nazwa oferenta: 
………………… 
………………… 
………………… 
2. Przedmiot umowy z ceną 
 

Lp. Nazwa Cena netto Okres 
Gwarancji 

1 Komputery -------- --------- 

2 

Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy 500GB 4GB, karta 
nVidia Quadro FX 1800 DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

    

3 

Dell Precision T3500 procesor 4 rdzeniowy (min 2,6 GHz) 1 TB 
4GB, karta nVidia Quadro min. 512mb DVD+/- RW W7 Prof. 
(32 bit) 

    

4 

Dell Precision T5500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  
Xeon® (min 2,6 GHz) 500GB 12GB, karta nVidia Quadro min. 
512mb DVD+/- RW W7 prof. (32 bit) 

    

5 

Dell Precision T7500 Czterordzeniowe procesory z serii Intel®  
Xeon® (min 2,8 GHz) 1 TB 8GB, karta nVidia Quadro min. 
512mb DVD+/- RW W7 Prof. (32 bit) 

    

6 

HP Workstation xw4600 C2D E8400 3.0GHz, 250GB 2GB 
DVD+/-RW bez klawiatury, bez grafiki, podwójny system 
operacyjny: Win7 32bit PL + XP Pro [KK572EA] 

    

7 

HP Workstation Z400 Intel Xeon W3520 2.66Ghz, 3GB 320GB 
DVD+/-RW bez klawiatury, bez grafiki, PL  Win7 32 bit z 
downgrade do XP [KK574EA] 

    

8 Monitory -------- --------- 

9 Monitor LCD Dell 22” P2210H     

10 Monitor LCD Dell 24” 2408WFP     

11 Monitor LCD Dell 24” G2410     

12 Monitor LCD Dell 30” 3008WFP SuperView     

13 HP Compaq LA2205wg matryca TN 22" [NM274AA]     

14 
HP LP2065 20" matryca w układzie 4:3 matryca IPS 
[EF227A4] 

    

15 HP LP2475 24” matryca IPS 24" 16:10 [KD911A4]     

16 HP LP3065 30" matryca IPS 30” [EZ320A4]     

17 Drukarki -------- --------- 

18 Drukarka HP Officejet Pro 8000 WiFi [CB047A#BEL]     

19 Drukarka HP Officejet Pro 8000 [CB092A#BEL]     

20 Drukarka HP Officejet Pro K8600dn [A3] [CB016A#BEL]     

21 Drukarka HP LaserJet P2055dn [CE459A#B19]     

22 Drukarka HP LaserJet P3015d [CE526A#B19]     

23 Drukarka HP LaserJet P3015dn [CE528A#B19]     

24 HP LaserJet M2727nf MFP [CB532A#AKD]     

25 Drukarka HP Color LaserJet CP2025dn [CB495A]     
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26 Drukarka HP Color LaserJet CP3525n [CC469A#BB3]     

27 Drukarka HP Color LaserJet 5550n [A3] [Q3714A#430]     

28 Drukarka HP Color LaserJet CP4525xh [CC495A#B19]     

29 Lexmark E360dn Laser Mono     

30 Lexmark T654dn Laser Mono     

31 Lexmark C540n Laser Color     

32 Lexmark X364dn Laser Mono MFP     

33 Lexmark X738de Laser Color MFP     

34 Lexmark C935dtn Laser Color A3     

35 Lexmark X945e Laser COlor MFP A3     

36 Dyski twarde -------- --------- 

37 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 250GB, SATA/300, 
7200RPM, 8MB cache 

    

38 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 500GB, SATA/300, 
7200RPM, 16MB cache 

    

39 

Dysk WD Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/300, 7200RPM, 
32MB cache 

    

40 

Dysk WD Caviar GreenPower, 3.5'', 1TB, SATA/300, 64MB 
cache 

    

41 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 160GB, SATA/300, 
7200RPM, 8MB cache 

    

42 

Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 320GB, SATA/300, 
7200RPM, 16MB cache 

    

43 

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

    

44 

Hitachi Travelstar 5K500.B, 2.5'' 500GB, SATA/300, 
5400RPM, 8MB cache [HTS545050B9A300] 

    

45 Skanery     

46 Skaner Canon CS9000F P/N 4207B009AA     

47 HP Scanjet 5590 [P/N: L1910A#B1D]     

48 Epson GT-2500N [P/N: B11B181021PE]     

49 Mustek Paragon 3600 A3 Pro [P/N: 98-115-00080]     

50 Akcesoria komputerowe -------- --------- 

51 Mysz Logitech M500 [P/N: 910-001202]     

52 

Mysz Logitech RX300, Premium Optical Mouse Black, 3 
button, USB / PS/2 [P/N: 910-000429] 

    

53 

Mysz komputerowa LX8 Cordless Laser Mouse USB [P/N: 
910-000325] 

    

54 Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, PS/2     

55 Klawiatura Logitech Deluxe 250 Keyboard Black, USB     

56 Klawiatura Logitech UltraX Premium Keyboard, USB     

57 

Intel karta sieciowa FastEthernet Pro/100M Desktop PCI – bulk 
[P/N: PILA8460MBLK20 847578] 

    

58 

Intel karta sieciowa Gigabit Pro/1000GT Desktop PCI – bulk 
[P/N: PWLA8391GTBLK 865080] 

    

59 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 2m [0-1499001-6]     

60 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 5m [0-1499001-8]     

61 Kabel krosowy AMP U/UTP kat.6, RJ45, 7.5m [1-1499001-0]     

62 Zasilacze UPS -------- --------- 
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63 APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI]     

64 APC Back-UPS RS 800VA [BR800I]     

65 APC Smart-UPS 1000 RM 2U [SUA1000RMI2U]     

66 APC Smart-UPS 1500 RM 2U [SUA1500RMI2U]     

67 APC Smart-UPS 3000 RM 2U [SUA3000RMI2U]     

68 Oprogramowanie -------- --------- 

69 

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, 
DVD [FQC-00743] 

    

70 Win Pro 7 Polish DVD [FQC-00250]     

71 Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 5 Clt [P73-04732]     

72 
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit Polish DVD 10 Clt  [P73-
04731] 

    

73 Microsoft Project 2007 Win32 Polish CD [076-03760]     

74 Project Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

75 Visio Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

76 

Microsoft OEM Office Basic Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [S55-02273] 

    

77 

Microsoft OEM Office SB Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [9QA-01526] 

    

78 

Microsoft OEM Office Pro Edition 2007 Polish, V2, 1pk, 
licencja [269-13751] 

    

79 
Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

80 Office Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD     

81 Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM     

82 

Autodesk Oprogramowanie AutoCAD LT 2011/ML03 SLM 5 
Seats DVD 

    

83 Acrobat 9.0 Pro PL Version Win [22020746]     

84 Acrobat 9.0 Standard PL Version Win [22002443]     

85 Urządzenia aktywne sieci komputerowej -------- --------- 

86 

Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-
C3560G-48TS-S] 

    

87 

Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image [WS-
C3560G-24TS-S] 

    

88 
SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-
356048TS] 

    

89 SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-3560GTS]     

90 
SmartNet Same Day Ship Price (1 Year) [CON-SNT-
AS2BUNK9] 

    

91 

Sygnatury IPS + SmartNet Same Day Ship (1 Year) [CON-
SU1-AS2A10K9] 

    

92 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver [GLC-LH-SM]     

93 GE SFP, LC connector SX transceiver [GLC-SX-MM]     

94 Catalyst 6500 -------- --------- 

95 

WS-C6506-E Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no 
PS,no Fan Tray  

    

96 

WS-C6509-E Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no 
PS,no Fan Tray  

    

97 

SV33AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-VSS720 IOS 
ADVANCED IP SERVICES   SSH  
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98 

S733AIK9-12233SXI Cisco CAT6000-SUP720 IOS 
ADVANCED IP SERVICES   SSH  

    

99 

Supervisory VS-S720-10G-3C Cat 6500 Supervisor 720 with 2 
ports 10GbE and   MSFC3PFC3C  

    

100 

WS-SUP720-3B Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 
Fabric MSFC3 PFC3B 

    

101 

WS-X6716-10G-3C Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet 
w/ DFC3C (req X2) 

    

102 

WS-X6748-GE-TX Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: 
fabric enabled, RJ-45 

    

103 

WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-
enabled (Req. SFPs) 

    

104 

WS-X6148A-GE-45AF Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 
10/100/1000 w/Jumbo Frame 

    

105 GE SFP LC connector SX transceiver      

106 X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 X2 Module      

107 GLC-T 1000BASE-T SFP      

108 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver      

109 GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX      

110 SFP X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module      

111 X2-10GB-LR 10GBASE-LR X2 Module      

112 

WS-SVC-NAM-2-250S Cisco Catalyst 6500 and Cisco 7600 
Network Analysis Module  

    

113 

WS-SVC-FWM-1-K9 Firewall blade for 6500 and 7600, VFW 
License Separate 

    

114 WS-SVC-IDS2-BUN-K9 600M IDSM-2 Mod for Cat      

115 
ACE-04G-LIC Application Control Engine (ACE) 4Gbps 
License  

    

116 
ACE-08G-LIC Application Control Engine (ACE) 8Gbps 
License  

    

117 

ACE-16G-LIC Application Control Engine (ACE) 16Gbps 
License 

    

118 WS-C6509-E-FAN Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray     

119 

WS-CAC-3000W Catalyst 6500 3000W AC power supply 
(spare)  

    

120 WS-CAC-6000W Cat6500 6000W AC Power Supply     

121 Oprogramowanie do urządzeń aktywnej sieci komputerowej -------- --------- 

122 NAC Guest Server [NAC3310-GUEST-K9]     

123 Smartnet same day shipp [CON-SNT-NACGUEST]     

124 

LMS 3.2 Windows ONLY 100 Device Restricted [CWLMS-
3.2-100-K9] 

    

125 Software Application Support Part [CON-SAS-32100K]     

126 

CS Mgr 3.3 Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit 
[CSMPR50-3.3-K9] 

    

127 Software Application Support Part [CON-SAS-CSM33P50]     

128 

IRONPORT 500 users Dual C160, Anti-Spam, Anti-Virus, VOF 
[EBUN-2A-EN-SQR-3Y] 

    

129 500 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y]     

130 

IRONPORT 1000 users Dual C360, Anti-Spam, Anti-Virus, 
VOF [EBUN-2A-EN-SQR-3Y] 
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131 1000 users Mcafee AV [MFE-EN-3Y]     

132 

IRONPORT 500 users Dual S160,WUC,Web 
Reputation,McAfee,Webroot [WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 

    

133 

IRONPORT 1000 users Dual S360,WUC,Web 
Reputation,McAfee,Webroot [WBUN-2A- EN-DBC-3Y] 

    

134 Installation Services [PRO-SER-DAY]     

135 Prepaid Training -------- --------- 

136 

10 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners 
[TRN-CLC-000] 

    

137 

100 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs 
[TRN-CLC-001] 

    

138 

500 Prepaid training credits:Redeem w/Cisco Learning Partnrs 
[TRN-CLC-002] 

    

139 

1 Prepaid Training Credits:Redeem W/Cisco Learning Partners 
[TRN-CLC-004] 
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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. 
 

KUPUJĄCY:       SPRZEDAJĄCY:   
 
 


