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Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: 

 

1) Drukarka wielkoformatowa HP DesignJet T930 (L2Y21A)    – 1 szt. 

2) Dodatkowy szpindel/wrzeciono rolki do drukarki HP DesignJet T930 (L4R66A) – 1 szt. 

3) Dodatkowy adapter rolki do drukarki HP DesignJet T930 (CN538A)    – 1 szt. 

4) Komplet tuszów oryginalnych (producent HP) HP 727 do drukarki HP DesignJet T930, tj.: 

- tusz błękitny (B3P19A)         – 1 szt., 

- tusz purpurowy (B3P20A)        – 1 szt., 

- tusz żółty (B3P21A)         – 1 szt. 

- tusz czarny matowy (B3P22A)        – 1 szt., 

- tusz czarny fotograficzny (B3P23A)       – 1 szt., 

- tusz szary (B3P24A)         – 1 szt., 

 

Gwarancja na wszystkie ww. produkty - co najmniej 24 miesiące (chyba, że powyżej, w 

specyfikacji danego produktu, określono inaczej). 

 

Koszt dostawy uszkodzonego towaru do serwisu gwarancyjnego bądź do Wykonawcy pokrywa 

Wykonawca. 

 

Termin dostawy: do dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Warunki dostawy (zgodnie z zapisami we wzorze umowy): 

- towar nowy, nieużywany, niepowystawowy, 

- jedna dostawa, bez dostaw cząstkowych, do siedziby Powiatu Opolskiego, Wydziału Geodezji 

i Kartografii, Oddziału w Niemodlinie, przy ul Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój 5a 
(z wniesieniem do pokoju), 49-100 Niemodlin, 

- ilościowy odbiór towaru nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności 

dostarczonego towaru z przesłanym wcześniej Zamawiającemu wykazem dostarczanego sprzętu, 

zawierającym numery seryjne identyfikujące jednoznacznie poszczególne składniki dostawy. 

 

Umowa przewiduje kary umowne, tj.: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.: 

a) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia powyżej 7 dni od dnia powzięcia informacji o wadzie wynikłej do 7 dni po dostawie, 

w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad, 

b) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku 

niewykonania umowy w terminie umownym, 

c) w wysokości 5 % wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w przypadku niedokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu 

w zakresie wykonania obsługi reklamacyjnej w terminie 2 tygodni od zgłoszenia. 


