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Załącznik nr 1 do Zapytania 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup sprzętu komputerowego – Monitory bezszwowe wraz z uchwytami i montażem oraz demontaż i 
montaż posiadanych przez Zamawiającego 4 monitorów. 

Dostawa. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany Sprzęt na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w  terminie nie dłuższym 

niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. 

Montaż - w ramach usługi: 

1. Wykonawca zdemontuje obecnie posiadane przez zamawiającego 4 szt. monitorów 65 cali, wraz z 
uchwytami, przeniesie oraz zamontuje i podłączy je w pomieszczeniach wskazanych przez 
zamawiającego; 

2. Ściana do montażu przenoszonych monitorów płyta karton-gipsowa wzmocniona płytą OSB oraz 
ściana żelbetowa; 

3. W miejscu zdemontowanych monitorów Wykonawca zamontuje dostarczone uchwyty i monitory 
w ramach Zamówienia oraz podłączy, skonfiguruje oraz połączy z systemem nagłośnienia 
posiadanym przez Zamawiającego; 

4. Ściana do montażu dostarczonych monitorów płyta karton-gipsowa wzmocniona płytą OSB; 

5. Wykonawca zabezpieczy miejsca montażu na własny koszt, a po zakończonym montażu sprzątnie 
pomieszczenie tak aby przywrócić stan wyjściowy. 

6. Materiały do montażu w tym okablowanie itp. jest wliczone w cenę usługi. 

7. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej m.in. w zakresie miejsc 
montażu czy sposobu podłączenia sprzętu.  

8. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

 

Gwarancja. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres 36 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 Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 
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dni roboczych 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 sprzęt zastępczy o  parametrach nie gorszych od 

Sprzętu naprawianego. Koszty związane z  dostarczeniem monitora zastępczego ponosi 

Wykonawca.  

 

Parametry techniczne: 

 

Monitor bezszwowy – 4 szt. 

Monitor bezszwowy 

Nazwa komponentu Wymagane parametry 

Typ matrycy IPS 

Przekątna ekranu 55" 

Szerokość ramki Maks. 2,3 mm 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Powłoka powierzchni ekranu Matowa 

Jasność Min. 500 cd/m2 

Kontrast statyczny Min. 1200:1 

Czas reakcji Maks. 8 ms 

Rozdzielczość  Min. 1920 x 1080 pikseli 

Złącza  HDMI 

Waga Maks. 25 kg 

Mocowanie Zgodne z VESA 600 mm x 400 mm 

Inne 4 x kabel HDMI min. 2,0m, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7) min. 
1,8m, pilot, baterie do pilota, możliwość pracy ciągłej (24 h/7 dni 
w tygodniu), możliwość zbudowania ściany wizyjnej 2x2 monitory 

Kompatybilność Z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem PURETOOLS PT-SP-
HD24DA HDMI splitter 2x4 EDID 4K/HDR 18Gbps 

Kolor obudowy Odcienie czerni oraz szarości 

Warunki gwarancji a) 36 miesięczna gwarancja producenta monitora liczona od daty 
dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora; 
b) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 
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Uchwyt ścienny – 4 szt. 

Uchwyt ścienny 

Nazwa komponentu Wymagane parametry 

Mocowanie monitora Zgodne z VESA 600 mm x 400 mm 

Waga Maks. 12 kg 

Dopuszczalne obciążenie Min. 25 kg 

Inne Możliwość dokładnego pozycjonowania w trzech osiach w celu 
uzyskania jednolitej powierzchni ekranu w ścianie wideo złożonej z 
monitorów w układzie 2x2, uchwyt producenta monitora 
dedykowany do oferowanego monitora 

 


