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Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr CSIOZ/…/2019 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów (zwanych dalej „Monitorami”) dla Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

 

Dostawa 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowane Monitory na własny 
koszt do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w terminie do  
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Monitory na okres minimum 24 
miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego, wnioskującego o rozliczenie 
finansowe. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Wykonawca w ramach gwarancji 
zobowiązuje się do ich usunięcia bądź wymiany Monitorów na nowe wolne od wad w terminie 
nie dłuższym niż 10 dni roboczych (kryterium oceny ofert) od zgłoszenia przez Zamawiającego 
tego faktu (reklamacja) z  zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych. 
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on 
zobowiązany na czas naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt 
monitor zastępczy o  parametrach nie gorszych od Monitorów naprawianych. Koszty związane 
z  dostarczeniem monitora zastępczego ponosi Wykonawca. 

 

Wymagane parametry minimalne: 

Monitor Typ A  – 90 szt. fabrycznie nowe 

Monitor 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ matrycy IPS 

Przekątna ekranu 27" 

Kąt widzenia poziom 170 stopni 

Kąt widzenia pion 160 stopni 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Czas reakcji maksymalnie 5 ms 
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Rozdzielczość zalecana 1920 x 1080 pikseli 

Inne Regulacja pochylenia, regulacja wysokości, wbudowane głośniki, 
funkcja PIVOT, wejście HDMI, kabel HDMI minimum 1,5m  

Kolor Czarny 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 

 

Monitor Typ B  – 10 szt. fabrycznie nowe 

Monitor 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ  IPS 

Przekątna ekranu 27" 

Kąt widzenia poziom 170 stopni 

Kąt widzenia pion 160 stopni 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Czas reakcji maksymalnie 5 ms 

Rozdzielczość zalecana 3840 x 2160 pikseli 

Inne Regulacja pochylenia, regulacja wysokości, wbudowane głośniki, 
funkcja PIVOT, wejście HDMI, kabel HDMI minimum 1,5m 

Kolor Czarny 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 

 

 


