
              Część II SIWZ  

 

Załącznik nr 3  

Wzór protokołu odbioru ilościowego 

W dniu ...........................dokonano odbioru ilościowego następujących Urządzeń: 

Lp. Nazwa Urządzenia Numer fabryczny/seryjny 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

UWAGI: 

 

 

Za Kupującego 

(imię, nazwisko i podpis) 

 
Za Sprzedającego 

(imię, nazwisko i podpis) 
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Załącznik nr 4  

Wzór protokołu odbioru jakościowego 

W dniu ...........................dokonano odbioru jakościowego następujących Urządzeń: 

Lp. Nazwa Urządzenia Numer fabryczny/seryjny 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

ZASTRZEŻENIA: 

lub 

Powyższe Urządzenia są zgodne z wymaganiami Umowy.  

 

Za Kupującego 

(imię, nazwisko i podpis) 
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Załącznik nr 5 

Warunki Gwarancji dotyczące Urządzeń określonych w 

Załączniku 1 do Umowy. 

 

1. Sprzedający udziela gwarancji na Urządzenia, na warunkach określonych w niniejszym 

załączniku oraz w pierwszej kolejności odpowiada przed Kupującym za właściwą jej 

realizację. 

2. Okresy gwarancji na poszczególne Urządzenia i komponenty, terminy oraz miejsca 

realizacji napraw zostały opisane w odpowiednich opisach Urządzeń komputerowych, w 

załączniku nr 1 do Umowy z zastrzeżeniem, że gwarancja na baterie wynosi ……… (zgodnie 

z ofertą Wykonawcy) miesięcy, a realizacja naprawy laptopa nastąpi w terminie ……….. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy)  dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

3. Okresy gwarancji liczone są od daty odbioru ilościowego (podpisania, przez Narodowy 

Fundusz, odpowiedniego protokołu odbioru ilościowego). 

4. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Sprzedającego jest Umowa. 

5. Niezależnie od gwarancji Sprzedającego, laptopy (z wyłączeniem baterii) i monitory LCD 

objęte są gwarancją producenta tych urządzeń na okres min. 36 miesięcy. 

6. Sprzedający zapewni prawidłowe działanie dostarczonych Urządzeń i dołączonego do nich 

oprogramowania (np. sterowniki, system operacyjny) zgodnie z Umową, opisem Urządzeń  

określonym w Załączniku 1, a także dokumentacją producenta Urządzeń. 

7. Naprawy laptopów będą realizowane przez Sprzedającego lub autoryzowany serwis 

producenta tych laptopów. 

8. Naprawy pozostałych Urządzeń i komponentów pozostają w gestii Sprzedającego. 

9. Dopuszcza się naprawę Urządzeń i komponentów poprzez ich wymianę.   

10. W przypadku wystąpienia wady, zostanie ona usunięta (np. poprzez naprawę, wymianę, 

ustawienie odpowiednich ustawień konfiguracyjnych). 

11. Naprawom gwarancyjnym będą podlegały wady Urządzeń i komponentów, na których 

powstanie nie wskazują zewnętrzne znaki uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym 

obchodzeniem się z Urządzeniami  (brak widocznych śladów zalania cieczą, zniekształceń, 

pęknięć, wyłamań obudowy lub podzespołów). 

12.  W przypadku wątpliwości co do przyczyny wystąpienia wady, wady zostaną usunięte 

w ramach gwarancji. W przeciwnym razie udowodnienie, ponad wszelką wątpliwość, że 

uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego obchodzenia się z Urządzeniami, spoczywa 

po stronie Sprzedającego 
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13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupujących 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

14. Kupujący nie dopuszczają możliwości przedłużenia terminu naprawy przez dostarczenie, 

na czas naprawy, Urządzenia zastępczego. 

15. Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibach Zamawiających będą się odbywały 

w godzinach 8:00 - 15:00, w dni robocze, chyba że w ramach danego przypadku Strony 

uzgodnią inaczej.  

16. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być zgłaszane przez użytkowników Urządzeń pod dane 

kontaktowe z § 9 ust. 2 Umowy. 

17. W przypadku gwarancyjnej wymiany laptopa lub dysku twardego, wadliwe dyski twarde 

pozostają u Zamawiającego. 
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Załącznik nr 6 

 

Opis „obrazu” komputera 

 

1. „Obraz” komputera – TASK SEQUENCE utworzony w programie Microsoft SCCM 2012 

musi zawierać: 

1) System operacyjny MS Windows 10 Enterprise 64 bit PL (licencje na system 

operacyjny MS Windows 10 Enterprise posiada Narodowy Fundusz). 

2) Sterowniki do systemu operacyjnego do wszystkich podzespołów i komponentów 

komputera. 

3) Oznaczone jako „Ważne” wszystkie aktualizacje do systemu operacyjnego 

udostępnione przez producenta do czasu, co najmniej, zawarcia niniejszej umowy. 

4) Najnowsze dostępne (na dzień zawarcia niniejszej umowy lub później udostępnione) 

sterowniki do dysku SSD, uznane przez producenta dysku za stabilne. 

5) Pakiet biurowy Microsoft Office (licencje na pakiet biurowy posiada Narodowy 

Fundusz). 

2. „Obraz” musi być przygotowany w taki sposób aby partycja, na której znajduje się system, 

obejmowała całą wolną przestrzeń dysku wewnętrznego.   

3. „Obraz”, na etapie jego instalacji na komputerze, musi umożliwiać wpisanie i nadanie 

nazwy komputera. 

4. „Obraz”, na etapie jego instalacji na komputerze, musi zapewniać dodanie komputera do 

Active Directory Kupującego. 

5. Przygotowanie obrazu ma zostać wykonanie na serwerze SCCM (Microsoft SCCM 2012) 

Narodowego Funduszu i tam obraz musi zostać zapisany. 

6. „Obraz” ten musi zostać również zapisany i dostarczony Narodowemu Funduszowi 

w dwóch kopiach (na dwóch oddzielnych nośnikach typu PenDrive) w takiej wersji aby 

można było wdrażać ten obraz bezpośrednio z nośnika PenDrive (PenDrive bootowalny). 

7. Pozostałe szczegóły dotyczące przygotowania „obrazu” zostaną uzgodnione na roboczo. 

8. System operacyjny, pakiet biurowy oraz dostęp do sieci komputerowej Narodowego 

Funduszu, celem przygotowania „obrazu”, zapewni Narodowy Fundusz. 

9. Obrazy muszą być przygotowane, przez Sprzedającego i przekazane Narodowemu 

Funduszowi, dla każdego oferowanego w ramach niniejszej umowy, modelu laptopa typu 

II. 

10. Przygotowanie „obrazu” w siedzibie Narodowego Funduszu będzie realizowane w 

godzinach 8:00 - 15:00 w dni robocze. Jeżeli, w trybie roboczym, Strony uzgodnią inne 

godziny lub dni, przygotowanie „obrazu” może być realizowane w godzinach lub dniach 

uzgodnionych. 

 

 

 


