
Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Przedmiot zamówienia, wymagany okres gwarancyjny: 

Zamawiający składa zamówienie na konkretne, wskazane w tabeli modele urządzeń ale dopuszcza 

rozpatrzenie zakupu innych o równoważnej specyfikacji technicznej.   

Dokładna specyfika przedmiotu zamówienia dostępna jest na stronach producenta.  

 

 

Nazwa Ilość szt. Okres gwarancji 

Zasilacz UPS APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RMI2UNC 2 36 miesiący 

Macierz QNAP TS-1264U-RP-4G (+ szyny rack) 2 36 miesiący 

Dyski do macierzy 4TB WD40EFAX 24 36 miesiący 

Klawiatura+mysz bezprzewodowa DELL KM3322W UK 20 36 miesiący 

Switch 5 port POE TP-LINK TL-SF1005P 10 60 miesięcy 

Żelowa podkładka pod mysz XQUANTUM GP201 10 24 miesiące 

Pendrive SANDISK Cruzer Ultra Luxe 32GB 3.0 20 5 lat 

Komputer Dotykowy Zebra TC26 (TC26BK-11B212-A6) 1 12 miesięcy 

Projektor LG PF610P (WI-FI) 
1 24 miesiące 

Uchwyt do projektora Kauber PRO1 PLUS (biały) 
1 24 miesiące 

Ekran projekcyjny elektryczny ART MATT WHITE FS-119 264x147 
1 24 miesiące 

 

 

Warunki dostawy: 

 Dostarczenie sprzętu nastąpi w terminie do 31.12.2022 r. 

 Za dzień odbioru, rozumianego jako termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania 

przez Strony protokołu odbioru sprzętu bez wad i usterek. 

 Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w §1 do siedziby Zamawiającego 

w Warszawie przy ulicy Prostej 69 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w dni powszednie w 

godzinach od 8:00 do 15:00. 

 Dostawa odbędzie się własnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

 Dokumentem potwierdzającym gwarancję urządzenia będzie wystawiona faktura, na której  

wyszczególnione będą dostarczone urządzenia wraz z ich numerami seryjnymi. 

 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad przedmiotu umowy, 

Wykonawca usunie je w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia i w tym terminie 

ponownie dostarczy do siedziby Zamawiającego zakwestionowany przedmiot umowy. 

 Urządzenia wskazany w Załączniku Nr 1 do umowy zostaną dostarczone fabrycznie nowe, 

nieużywane, pochodzący z bieżącej produkcji, nieuszkodzone mechanicznie oraz 

elektronicznie. 

 



Gwarancja 

 Dostawca udziela gwarancji na urządzenia w liczbie miesięcy zgodnie z okresem 

przedstawionym w tabeli. 

 W razie, gdy naprawa któregokolwiek z urządzeń stanowiących przedmiot umowy potrwa 

dłużej niż 14 dni, lub gdy którekolwiek z tych urządzeń w okresie udzielonej na nie gwarancji 

będzie naprawiane co najmniej 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania 

wymiana urządzenia na nowe, o niezgorszych parametrach technicznych niż objęte niniejszą 

umową. 

 W przypadku awarii urządzeń, dostawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą produktu 

do serwisu.  

 


