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ZAŁ ĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

Wykaz certyfikatów norm i oświadczeń jakie musi złożyć Wykonawca na potwierdzenie, 
że  oferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania Zamawiającego. 

 
 

Wykonawca musi załączyć do oferty poniższe dokumenty potwierdzające, że oferowany 
sprzęt komputerowy spełnia wymagania zamawiającego: 

 

Dla części 1: 

Zadanie 4 

• Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 

• Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 

• Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. 

• Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub 
angielskim. 

• Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 
unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz 
sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. 

• Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 
(dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument 
załączyć do oferty)Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server 
Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 
R2.Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.Zgodność 
z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix 
XenServer, VMware vSphere.. 

Zadanie 5 

• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
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• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

• Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na 
daną platformę systemową (wydruk ze strony) 

• Certyfikat EnergyStar 6.0 – załączyć oświadczenie wykonawcy  poparte oświadczeniem 
producenta 

• Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB (załączyć oświadczenie producenta 
oferowanego komputera) 

• Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 

• Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, 
że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 
lub bezpośrednio przez Producenta 

• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Dla części 5: 

Zadanie 1 

• Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

• Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 

• Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Zadanie 2 

• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

• Certyfikat EnergyStar min. 6.0 (załączyć do oferty ) 
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Zadanie 3 

• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

• Certyfikat EnergyStar min. 6.0 (załączyć do oferty ) 

Dla części 6: 

• Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego 
standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. 

• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, 
EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC. 

Dla części 7: 

• Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego 
standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. 

• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1-1: 2003, 
EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC wraz z 
określeniem roku przyznania znaku bezpieczeństwa CE. 

Dla części 8: 

Zadanie 1 

• Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego 
standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. 

• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, 
EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC. 

Zadanie 2 

• Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego 
standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. 

• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1-1: 2003, 
EN 62040-2: 2006, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995 oraz spełnienia 
dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC wraz z określeniem roku przyznania znaku 
bezpieczeństwa CE. 

 


