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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2018 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów dla Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.  

 

II. Termin realizacji zamówienia – 10 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

III. Wymagania  

 

Monitor – 2 szt.   

Typ Monitor wraz z wewnętrznym dedykowanym playerem. Player 
umożliwiający wyświetlanie żądanych treści (zdjęcia, filmy, prezentacje, 
itp.). 

Panel i przekątna  (cale) min. 55”  

Wymiary  (szerokość x wysokość) 1215mm x 685 mm +/- 10 mm 

Rozdzielczość min. 1920 x 1080  

Kolory wyświetlacza   min. 16 mln 

Szerokość ramki (góra/lewo)  2,5 mm +/- 0,5 mm 

Szerokość ramki (prawo/dół)  1,5 mm +/- 0,5 mm 

Jasność min. 500 cd/m2 

Czas pracy  24/7 

Kąt widzenia 178:178 

Rodzaje wejść i wyjść  DVI-D 

HDMI 

DisplayPort 1.2 

RS-232 (COM) 

RJ-45 LAN 

Waga max. 22 kg 

Wyposażenie Przewód DisplayPort, instrukcja obsługi, przewód zasilający 
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Uchwyty ścienne – 2 szt.  

Standard VESA [mm] min. 400 x 400 
max. 600 x 400 

Maksymalny odstęp od ściany 40 mm 

Maksymalne obciążenie  do 29 kg 

Pozostałe wymagania uchwyty muszą być kompatybilne z monitorami 55‘ i zapewnić bezpieczne 
ich użytkowanie, montaż do ściany, zapewnienie orientacji krajobraz jak i 
portret. 

 

IV. Wymagania dotyczące gwarancji 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone monitory na okres minimum 36 
miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. 

Serwis gwarancyjny będzie certyfikowany przez  producenta monitora. 

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w monitorze, Wykonawca w ramach gwarancji 
zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego tego 
faktu do: 

• usunięcia wad monitora w siedzibie Zamawiającego lub, jeżeli usunięcie wady monitora  
w siedzibie nie jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. 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 monitora. Koszty związane z dostarczeniem monitora 
zastępczego ponosi Wykonawca, 

w przypadku wystąpienia drugiej takiej samej wady lub czterech różnych wad w danych 
Monitorach, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany Monitorów, 
w których ujawniły się wady, na nowe, wolne od wad, w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 

 

V. Wymagania dotyczące dostawy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia monitorów wraz z uchwytami oraz zamontowania ich  
w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa i montaż muszą się 
odbyć w tym samym dniu roboczym.  

 

VI. Pozostałe wymagania 

Monitory i uchwyty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy 
przed terminem dostawy do Zamawiającego.  
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