
Nrzampwienia: 12/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamdwienia - pakiet I

POZMIANIE

Opis przedmiotu zamowienia

Pakiet I:-przedmiotem ,zam6wlenla jest dostawa zestaw6w komputerowych oraz drukarek zgodnie
z warunkami 1 zasadami okreslonymi w S1W2, w tym zgodiiie z niniejszym formularzem oraz wzorem
umowy.

Pakiet I obejmuie dostawe zestawdw komputerowych oraz drukarek wskazanvch ponizei:

1. Komputer stacjonarny TYP 2-10szt.

Lp. Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer stacjonarny.

2 Zastosowanie
Komputer dia pracownikdw korzystaj^cych z aplikacji analitycznych i
pracownlkdw komorek Informatycznych.

3 WydajnoSd
Wydajnodc mierzona testami programu PCMark 10 przy rozdzielczodci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z palet^ kolorow minimum 32 bit nie mniejsza niz
4800 punktdw

4 Dysk twardy
- w technologii SSD
-  0 pojemnodci nie mnlejszej ni2 512 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA iub IV1.2

5
Pami^d

operacyjna
- minimum 32 GB pami^cl RAM
-  pozostawiony jeden wolny slot na instalacj? dodatkowej pami^ci

6 Obudowa

- mafowymiarowa typu desktop
-  0 sumie wymiarbw zewn^trznych nie przekraczajqcej 87 cm
-  0 wysbkodcl nie wi^kszej; niz 10 cm
-  fabrycznie przystosowaria do pracy w poziomie i pionie
-  z mozllwodci^ zapi^cia linki zabezpleczaj^cej
-  0 stonowanej kolorystyce 1 wzornictwie

7 ■  Kartagraflki

-  umozliwlaj^ca wydwletianie obrazu w maksymalnej rozdzielczodcl
znamlonowej monitora oferowanego jako monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego w wersji wydajniejszej (pkt 2 formularza

' opis przedmiotu zamdwienia: Monitor komputerowy do komputera
stacjonarnego TYP 2)

-  z portem cyfrowym umozliwiaj^cym bez stosowania przejdcidwek
komunikacj^ z w/w monitorem

8 Karta dzwi^kowa -  zintegrowana z plytq g(6wn^
-  posladaj^ca zamontowany w obudowie multimedlalhy gfodnik
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Nap^d DVD

Komunikacja

Porty zewn^trzne

System
operacyjny

Dodatkpwe
wymagania

-  posiadaj^cy przynajmniej funkcjp czytnika p^yt DVD
-  zamontowany wewnqtrz obudowy komputera

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:

-  obslugujqca prpdko6ci 100 i 1000 Mbps
-  ze zl^czem RJ-45

-  zintegrowana z plytq gt6wn^

-  umozliwiajqca obslugp trybu PXE

1.

2.

Dostppne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych n\t:
- minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjScle sluchawek
Dostppne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych n\t:
- minimum 1 szt. USB 3.0

- minimum 3 szt. USB 2.0 lub USB 3.0,
- minimum 1 szt. HDMI iub DVi,
- minimum 1 szt. DVi tub DisplayPort,
- minimum 1 szt. wyjScie audio,
- minimum 1 szt. wej6cie audio,

- minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

iicencja pozwaiaj^ca na uiytkowanie MS Windows 10 Professional
64-bit w poiskiej wersji jpzykowej
system operacyjny MS Windows klasy Professionai w wersji
jpzykowej PL ma byd preinstalowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomocq telefonu

1. BIOS komputera z moZiiwodci^:
-  skonfigurowania haste „Pcwer On" oraz ustawienia haste dostppu

do BIOS-u (administratora) w sposdb gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego haste nawet w przypadku odl^czenia wszystkich
zrddef zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wyt^czenia portbw USB, COM, karty sieciowej
-  kontroii sekwencji startowej wraz z wyiqczeniem z niej

poszczegdinych typdw urz^dzeh
-  startu systemu z urzqdzenia USB
-  biokowania uruchamiania stacji roboczej z zewnptrznych

urz^dzert
-  obsfugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikainego numeru seryjnego

zgodnego z numerem na nakiejce obudowy, program SMBCFG
w sekcji SYSTEMVSerial Number: wartodd musi wskazywad
numer seryjny danego komputera.

2. Ptyta gidwna oraz karta sieciowa obstegujaca rozwiazanie „Wake on
LAN".

3. Ukted szyfruj^cy na piycie gtdwnej pozwalaj^cy m.in. na przechowywanie
w nim kluczy szyfruj^cych, ukted zgodny ze specyfikacjq TPM v 2.0
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Spelnianie
wymagan

certyfikat6w,
standardbw i

normy

-  deklaracja zgodno6ci CE
-  certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji

oferowanych komputerdw
-  zgodno66 ze standardem EPEAT Gold
- maksymalna gto6no§6 jednostkl centralnej mierzona zgodnle z

normq ISO 7779, oraz wykazana z norm^ ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie wy2sza
n\t 35dB

15 Klawiatura

-  petnowymlarowa
-  uklad klawiszy typu QWERTY US-lnternatlonal
-  ze zlqczem USB i kablem o d1ugo6ci przynajmnlej 1,8m

16
Mysz

komputerowa

-  optyczna, przewodowa
-  z rolk^ do przewijania
-  ze zt^czem USB 1 kablem o dlugo^ci przynajmnlej 1,8m

17 Zasilanie

3. Wymagane dostarczenle kabia zasilaj^cego z wtyczkq pasuj^cq do
gnlazda eiektrycznego typu E i F („hybrydowa". „unischuko")

4. WymogI dotyczqce zasiiacza:
-  jednofazowy przystosowany do naplqcia 230 V i prqdu przemlennego

50 Hz

-  0 sprawnoSci min. 85 %
- mocy umo2liwiajqcej bezproblemowq pracq komputera przy petnym

wyposazeniu go w dodatkowe urzqdzenia zasilane poprzez porty i
gniazda rozszerzert.

2. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 -10 szt

Lp.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ monitora Monitor o wi^kszej przekqtnej do wspb^pracy z komputerem stacjonarnym
Typ 2

2 Parametry

- monitor LCD o przekqtnej minimum 27"
-  format obrazu; panoramjczny
-  rozdzielczoSd natywna co najmniej 2560 x 1440
-  CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMI
- wbudowany hub USB z kablem tqczqcym o diugo^ci minimum 1,8ml

CO najmniej 2 szt. portow USB w wersji 2.0 lub 3.0
-  przewdd sygnafu cyfrowego o dIugoSci minimum 1,8 m,

um,o2llwlajqcy komunikacjq z zamawianym kornputerem (Typ 2)
-  przewdd zasllajqcy z wtyczkq pasujqcq do gniazda eiektrycznego

typu E i F (,.hybrydowa", „unischuko")
-  reguiacja wysoko6ci monitora w zakresie min. 13 cm
- mozliwo6c pochylania panelu wySwietlacza.
- Wbudowane gto6niki stereo
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Deklaracje

i standardy

-  deklaracja zgodno^ci CE dia monitora
-  zgodnoSd ze standardem EPEAT
-  certyfikatii ISO 9001:2015 na prbces projektowania i produkcji

oferowanych komputerbw;

3. Komputer stacjonarny TYP 1-45 szt.

Lp.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer stacjonarny.

2 Zastosowanie
Komputer dIa pracownikbw korzystajqcych z podstawowych aplikacji
biurowych

3 WydajnpSd
Wydajnosd mierzona testami programu PCMark 10 przy rozdzielczoSci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z palet^ kolorbw minimum 32 bit nie mniejsza nit
3800 punktbw

4 Dysk twardy
- wtechnologii SSD
-  0 pojemno^ci nie mniejszej ni2 250 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

5
Pami^6

operacyjna
- minimum 8GB pami^ci RAiyi
-  pozostawibny jeden wolny slot na instalacjf dodatkowej pami^ci

6 Obudowa

- maiowymlarowa typu desktop
-  0 sumie wymiarbw zewn^trznych nie przekraczaj^cej 87 cm
-  0 wysbkoSci nie wi^kszej nit 10 cm
-  fabrycznie przystosbwana do pracy w poziomie i pionie
-  z mozliwo^cl^ zapi^cia linki zabezpieczaj^cej
-  0 stonowanej kolorystyce i wzornlctwie

7 Karta grafiki

-  umo^liwiajqca wy^wietlanle obrazu w maksymainej rozdzleiczoSci
znamionowej monitora oferowanego jako monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego w wersji podstawowej (poz, 2.)

-  z portem cyfrowym umo2liwiaj^cym bez stosowania przej^clbwek
komunikacj? z w/w monitorem

8 Karta dzwi^kowa
-  zintegrowana z pfytq gibwn^

-  posiadaj^ca zamontowany w obudowie multimedialny gto6nik

9 Nap^d DVD
-  posladaj^cy przynajmniej funkcj^ czytnika plyt DVD
-  zamontovyany wevynqtrz obudowy komputera
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10 Komunikacja

Minimum jedna karta sleciowa Ethernet:

-  obstuguj^ca pr?dko§ci 100 i 1000 Mbps

-  ze zl^czem RJ-45

-  zintegrowana z ptytq glbwn^

-  umo±Iiwiaj^ca obslug^ trybu PXE

11 Porty zewn^trzne

4. Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjScie stuchawek
5. Dost^pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych ni2:
- minimum 1 szt. USB 3.0

- minimum 3 szt. USB 2.0 lub USB 3.0,
- minimum 1-szt. HDMI lub DVI,
- minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
- minimum 1 szt. wyjscie audio,
- minimum 1 szt. wej^cie audio,
- minimum 1 szt. RJ45 (karta sleciowa)

12
System

operacyjny

licencja pozwalaj^ca na uiytkowanie MS Windows 10 Professional
64-blt w polskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma by6 preinstalowany fabrycznie
nie wymagajqcy aktywacji za pomoc^ telefonu

4.

13
Dbdatkowe

wymagania

5.

6.

BIOS komputera z mo5:llwosciq:
-  skonfigurowanla hasta „Power On" oraz ustawienia haste dost^pu

do BIOS-u (administratora) w sposbb gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego haste nawet w przypadku odtqczenia wszystkich
^rbdet zasllania I podtrzymania BIOS

-  blokady/wyt^czenla portbw USB, COM, karty,sieciowej
-  kontroll sekwencji startowej wraz z wyl^czeniem z niej

poszczegblnych typ6w urzqdzeh
-  startu systemu z urzqdzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych

urz^dzert
-  obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru seryjnego

zgodnego z numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG
wsekcji SYSTEM\Serial Number ;.warto§6 musi wskazywad
numer seryjny danego komputera.

Piyta gtbwna oraz karta sleciowa obstuguj^ca rozwiqzanie „Wake on
LAN".

Ukted szyfruj^cy na ptycie gtbwnej pozwalaj^cego m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szirfrujqcych, ukted zgodny ze specyfikacj^
TPMV2.0
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Spelnianie
wymagart

certyfikatdw,
standarddw i

normy

-  deklaracja zgodno6ei CE
-  certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji

oferowanych komputerdw
-  zgodno§6 ze standardem EPEAT Gold
- maksymalna glo6no66 jednostkl centrainej mierzona zgodnie z

normq ISO 7779, oraz wykazana z norm^ ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie wyzsza
niz 35dB

15 Klawiatura
-  petnowymiarowa
-  uklad klawiszy typu QWERTY US-Internatlcnal
-  ze zl^czem USB 1 kablem o dtugoSci przynajmniej 1,8m

16
Mysz

komputerowa

-  optyczna, przewodowa
-  z rolkq do przewljania
-  z mozliwoScI^ zmiany czutoScI do 1600 dpi
-  ze zl^czem USB 1 kablem o dfugo^cl przynajmniej 1,8m

17 Zasilanie

1. Wymagane dostarczenle kabia zasilajqcego z wtyczkq pasuj^c^ do
gnlazda elektrycznego typu E i F (..hybrydowa", „unlschuko")

2. Wymogi dotyczqce zasllacza:
-  jednofazowy przystosowany do napi^cia 230 V1 pr^du przemlennego

50 Hz

-  0 sprawno^cl min. 85 %
- mocy umozliwlaj^cej bezproblemow^ prac^ komputera przy petnym

wyposazeniu go w dodatkowe urz^dzenla zasilane poprzez porty 1
gnlazda rozszerzeh.

4_ Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1-45 szt.

Lp.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ monitora Monitor w wersjl podstawowej do wspblpracy z komputerem stacjonarnym
Typ1

2 Parametry

- monitor LCD o przekqtnej minimum 23,5", jednocze^nie nIe wiekszej
niz 24":

-  format obrazu: panoramiczny;
-  rozdzlelczo^d zhamionowa co najmniej 1920x1080;
-  CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMl;
- wbudowany hub USB z kablem Iqcz^cym o dt. minimum 1,5m i co

najmniej 2 szt. port6w USB 2.0 lub 3.0;
-  przewod sygnafu cyfrowego umoiliwiajqcy komunikacj? ze stacj^

dokuj^c^ do komputera {pkt 1. poz. 17) o dL minimum 1,8 m;
-  przewbd zasllaj^cy z wtyczkq pasuj^cq do gnlazda elektrycznego

typu E i F („hybrydowa", „unischuko");
-  regulacja wysokoScI monitora w zakresie co najmniej 13 cm;
- mo2liwo§6 pochylania panelu wySwietlacza.
- Wbudowane gtoSnIki stereo

%
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Deklaracje -  deklaracja zgodnosci CE dia monitora
1 standardy -  zgodno66 ze standardem EPEAT

Warunki gwarancji zostafy szczegotowo opisane we wzorze umowy.

5. Drukarki laserowe monochrdmatyczne - 5 szt.

Lp. Parametr Opis

1) Tvp drukarki monochromatvczna

2) Maksymalnv rozmiar papieru A4

3) Pami^c Nie mriiej ni^ 32MB
4) Procesor Nie mniej niz 200MHZ

5) Technologia Laserowa

6) Pot^czenie USB-2.0 Lub USB 3.0

7) Pr^dkoSc druku Nie mhiej ml 20 stron/min

.8) Wydajno§6Tonera MIn 1000 stron A4

9) Wydajno§6 B^bna MIn 10000 stron A4

10) Waga Nie wiecej niz 4.8 kg y

Drukarki powinny zostac dostarczone z pefnowartosciowym ton

Warunki gwarancji zostaJy szczegotowo opisane we wzorze umowy.

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis
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OPIS r6wnowa:zno^ci

Wykonawcy, ktorzy bferujq. przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia, obowi^zani wypelnic i podpisac oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rowniez
niniejszy formularz opis rownowaznosci.

Zioi^eme jednoc^snie formulary opis rownowaznosci orats;^ formularza opis przedmiotu z^^owienia, odczytywane jest
w ten sposob, iz opisane w formularzu opis rownowaznosci ekmenty rownowazne, zp^t^^jq, odpowiadajqce im elementy
wskazpne w formularzu opis przedmiotu zp^owienia.

Niewypelnienie hqdz niezphc^nie mniejszego formukh^ do oferty ozjiaczpy iz Wykonawca oferuje przedmiot
zamowienia zgodnj z opisem zp^artym w formularzu opisfrzedmiotu zpfaowienia.

jezeli Wykonawca wypelni ipodpisze tylko formularz przedmiotu zamowienia, b^dzie to stanowiio oswiadczenie woli
Wykonawy jednoznaczpe z Zpmiarem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zpwarpm wformularzu
opisprzedmiotu zamowienia (tj. bez skorsystania z mo^iwosci zpoferowania przedmiotu zpmowienia rownowaznego).

Wypelniajqc niniejszy formularz Wykonawca winien uwzgkdnic nymogi pkt 111.3 SIWZ.

1) Oswiadczamy, i± oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego;

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow.pkt III. 3 SIWZ.

Oswiadczamy, ii oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 3
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia. '

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownoy^aznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy standardy/cettyfikaty rownowazne do norm, standardow,
certyfikatow wskazanych w.pkt 1 poz. 14, pkt 3 poz. 14, pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazw? standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanego przez Zama^aj^cego
w formularzu opis przedmiotu zamowienia - nalezy wvpefnic w zakresie, ktory dotyczy oferty
Wvkonawcv.

a) nazwa certyfikatow rownowaznych do certyfikatu ISO 9001:2015 na proces projektowania
i produkcji:

-oferowanych komputerow: pkt 1 poZ; 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia,
-oferowanych urz^dzen (dotyczy monitorow): pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamowienia.

b) nazwa "standardow rownowaznych do standardu EPEAT Gold:
-oferowanych komputerow; pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia,

c) nazwa standardow rownowaznych do standardu EPEAT:

-oferowanych urz^dzeh (dotyczy monitorow): pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamowienia.
-oferowanych urz^dzeh (dotyczy monitorow): pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamowienia.
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3) Oswiadczamy, iz oferujemy norm^ lub normy rownowazne do norm wskazanych w pkt 1 poz. 14
oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazw? normy lub norm rownowaznych do wskazanych przez Zamawiaj^cego
w formularzu opis przedmiotu zamowienia - nale±v w txakrefiie. ktory dotvczy ofetty
Wvkonawcy.

a) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 7779, zgodnie z ktor^ mierzona jest gtosnosc jednostki
centralnej - pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.

b) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 9296, zgodnie z ktor^ wykazano spelnienie wymagan dot.
glosnosci jednostki centralnej" - pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz, 14 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

I.'
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Przez spelnienie przez system operacyjny standard6w technicznych, uZytkowych, fiinkcjonalnych i jako^ciowych
systemu wymaganego przez Zamawiajqcego naleZy rozumied fakt, it odpowiada on co najmniej takiemu
poziomowi funkcjonalnemu, uZytkowemu, jako^ciowemu i technicznemu, co system operacyjny wskazany z
nazwy przez Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz b?dzie na nim poprawnie dziatad
catoi6 oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj^cego, a w szczegdlno^ci modufy Systemu Informatycznego
dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wyZej.

2) Standardy, certyfikaty

Pakiet I:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem
rdwnowaZnym do standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia — Pakiet I,
w nast^puj^cych przypadkach:

1) certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji:
- oferowanych komputerdw- pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia-Pakiet I
- oferowanych urzqdzeh (dotyczy monitordw) - pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamdwienia -Pakiet I.
W przypadku zaoferowania komputerdw lub monitordw zgodnych z certyfikatem rdwnowaZnym, Wykonawca
obowiqzany jest podad w formularzu opis rdwnowaZnoSci - Pakiet I nazw? certyfikatu rdwnowaznego na
proces projektowania i produkcji oferowanych komputerdw do wskazanego przez Zamawiajqcego;

2) standard EPEAT Gold :

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz, 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia
Pakiet I,

W przypadku zaoferowania urz^dzeh zgodnych ze standardem rdwnowaZnym do standardu EPEAT Gold,
Wykonawca obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowaZno^ci - Pakiet I nazw? standardu
rdwnowaZnego;

3) standard EPEAT:

-oferowanych urzqdzeh (dot monitordw) - pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamdwienia -Pakiet I,
-oferowanych urz^dzeh (dot monitordw) - pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I.
W przypadku zaoferowania urz^dzeh zgodnych ze standardem rdwnowaznym do standardu EPEAT,
Wykonawca obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowatno^ci - Pakiet I nazw? standardu
rdwnowaznego;

4) maksymalna gloSnoSd jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm^ ISO 7779, oraz wykazana zgodnie
z normq ISO 9296 - pkt 1 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia-Pakiet I.
W przypadku zaoferowania komputerdw, w ktdrych gio^nosd jest mierzona zgodnie z normq rdwnowaZnq do
normy ISO 7779 lub wykazana zgodnie z normq rdwnowaZn^ do normy ISO 9296 Wykonawca obowi^any
jest podad w formularzu opis rdwnowazno^ci nazw? normy lub norm rdwnowaznych.

Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardami oraz posiadaj^cy certyfikaty wskazane
wyZej w pkt 1-4, Wykonawca wypehiia tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.
JeZeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia:

a) posiadaj^cy certyfikat rdwnowainy do certyfikatu wskazanego powy2ej lub
b) zgodny ze standardem rdwnowaznym do standardu wskazanego powy2ej lub
c) zgodny z norm^ rdwnowa2nq do ktdrejkolwiek wskazanej powyiej,

- Wykonawca jest zobowi^zany wypelnid oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwniez formularz opis
rdwnowa^no^ci. podaj^c nazw^ danego certyfikatu, normy lub standardu rdwnowaznego stosownie do
postanowien ppkt 1-4.
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