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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nazwa zadania:  

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” 

w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. 

 

CPV:  

30213000-5 Komputery osobiste 

30213100-6 Komputery przenośne 

30232110-8 Drukarki laserowe 

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 

38651000-3 Aparaty fotograficzne 

 

Część I: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla potrzeb 

Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. 

1) SERWER – 1 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla serwera:  

• Procesor: Czterordzeniowy lub równowaŜny o wydajności nie mniejszej niŜ 5500 punktów w teście 

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• RAM: Minimum 16 (szesnaście) GB DDR3 z technologią ECC (minimum 2 kości)  

• HDD: Minimum 4 (cztery) dyski minimum 300 GB SAS 2.5 podłączone podczas pracy (RAID 5)  

• Kontroler macierzy: Kontroler macierzowy SAS, umoŜliwiający konfigurację dysków macierzach 

RAID 0/1/1+0/5 oraz w konfiguracji zamawianych dysków, posiadający minimum 256 MB 

z podtrzymaniem bateryjnym 

• Płyta główna : Dedykowana do pracy w serwerach 

• Gniazda rozszerzeń: Minimum 2 (dwa) wolne gniazda rozszerzeń na karty PCI-Express lub PCI-X 

• Karta sieciowa: Minimum 2 wolne porty RJ45 (100/1000 Mb/s) 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna 

• Zasilanie: 2 (dwa) redundantne zasilacze Hot-Plug 

• Wiatraki: redundantne wiatraki Hot-Plug 

• Porty I/O: Minimum :  

− przód: 2 USB 2.0 
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− tył: 2 USB 2.0, 1 port RS232, 2 RJ45, D-Sub  

• Akcesoria: Mysz optyczna USB, klawiatura USB 

• Obudowa: Rack maksymalnie 2U z szynami do montaŜu w szafie, na 8 dysków twardych 2,5’’ 

• Obsługiwany system: Minimum Windows 2003 Standard Edition oraz Windows 2008 R2 Standard 

Edition 

• Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata u klienta z reakcją 24h czas naprawy 72h 

• Zasilacz awaryjny: Minimum 1500VA, 980W, minimum 4 gniazd (dla obudowy do szaf 

serwerowych) lub 8 gniazd (dla obudowy wolnostojącej) 230V, filtracja przeciwzakłóceniowa 

RFI/EMI, automatyczne włączanie UPS-a po powrocie zasilania,  oprogramowanie producenta do 

zarządzania pracą zasilacza z systemu Windows Server 2003/2008, Port szeregowy RS-232 

 

Serwer musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.  

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły 

z oficjalnego kanału sprzedaŜy. 

 

2) OPROGRAMOWANIE 

• licencja na oprogramowanie  w wersji OLP: 

− 1 x Microsoft Windows Server 2008 Standard PL 

− 10 x CAL Microsoft Windows Server 2008 PL 

− 6 licencji + 1 nośnik x Microsoft Office Professional 2010 

• 1 licencja + nośnik - Adobe Acrobat 9.0 Professional PL BOX lub równowaŜny w zakresie: 

zapisywanie plików PDF jako plików Microsoft Word lub Excel z zachowaniem układu, czcionek, 

formatowania i tabel; łączenie elementów pochodzących z róŜnych źródeł, w tym dokumentów, 

arkuszy kalkulacyjnych oraz poczty email, w jeden plik PDF; tworzenie zautomatyzowanych 

zadań składających się z wielu kroków; porównywanie dwóch wersji dokumentu PDF i 

podświetlanie róŜnic między nimi. 

 

3) ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla zestawu komputerowego: 

• Procesor: Minimum dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niŜ 4000 punktów w teście 

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• RAM: Minimum 4 (cztery) GB DDR3 (2 kości)  

• HDD: Minimum 500 GB SATA II 

• Karta sieciowa: RJ45 (100/1000 Mb/s) 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: nie zintegrowana z minimum 1 GB, z wyjściem D-Sub i DVI 

• Porty I/O: Minimum :  

− przód: 2 USB (min 2.0), jedno gniazdo mikrofonu i jedno słuchawkowe 

− tył: 4 USB (min 2.0), 1 RJ45, 2 porty PS/2 do klawiatury i myszy, wejście liniowe, wyjście 

liniowe i gniazdo mikrofonowe, 1 RS-232 
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− czytnik kart pamięci 

• Akcesoria: 

− Mysz optyczna , klawiatura USB 

• Obudowa: Mini Tower, czarna 

• Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą instalacji starszej wersji sytemu 

Windows XP Professional PL 

• Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata z reakcją na następny dzień 

• Monitor: LCD lub LED 22’’, FullHD 1920x1080, wejście DVI, D-Sub i audio, głośniki, moŜliwość 

montaŜu na ścianie VESA 100 x 100 

• Zasilacz awaryjny: Minimum 600VA, 300W, minimum 2 wejścia 230V, port RS-232, 

oprogramowanie producenta do zarządzania pracą zasilacza z systemu Windows XP,7 

 

Zestaw musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły 

z oficjalnego kanału sprzedaŜy. 

4) KOMPUTER PRZENOŚNY (notebook) – 5 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla komputera przenośnego (notebook-a): 

• Procesor: Minimum dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niŜ 2300 punktów w teście 

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• Ekran: Minimum 17’’ LED/LCD, rozdzielczość minimum 1600x900 px,  

• RAM: Minimum 4(cztery) GB DDR3  

• HDD: Minimum 320 GB SATA II 

• Karta sieciowa: Przewodowa RJ45 (100/1000 Mb/s) oraz bezprzewodowa w standardzie 

802,11b/g/n 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: zewnętrzna, minimum 1 GB, z wyjściem D-Sub lub DVI 

• Porty I/O: Minimum : 3 USB 2.0, 1 RJ45, Złącze combo USB 2.0/eSATA  

• Akcesoria: Mysz optyczna, torba, oddzielne klawisze numeryczne 

• Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą instalacji starszej wersji sytemu 

Windows XP Professional PL 

• Gwarancja: Minimum 12 miesięcy 

 

Zestaw musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.  

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły z oficjalnego 

kanału sprzedaŜy. 

5) SKANER – 2 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla skanera: 

• Płaski kolorowy A4 
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• Wbudowany dupleksowy podajnik ADF o pojemności minimum 50 kartek 

• Rozdzielczość skanera płaskiego minimum 1200 x 1200 dpi 

• Rozdzielczość z podajnika ADF minimum 600 x 600 dpi 

• Głębia kolorów: 

− kolor wejście 48bit / wyjście 24 bit,  

− skala szarości wejście 16bit / wyjście 8 bit 

• Prędkość skanowania: 

− Czarno biały, 200 dpi - 25 stron na minutę 

− Skala szarości, 200 dpi - 25 stron na minutę 

− Kolor, 200 dpi - 8 stron na minutę 

• Sterowniki minimum MS Windows XP, 7, Vista 32/64 bit 

• Interfejs – USB 2.0 High Speer 

• Dopuszczalne dzienne obciąŜenie minimum 1000 stron 

• Obszar skanowania: 

− Podajnik ADF – do 216 x 297 mm 

− Szyba – do 216 x 356 mm 

• oprogramowanie OCR w języku polskim 

• instrukcja w języku polskim 

 

6) DRUKARKA – 2 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla drukarki: 

• System druku: monochromatyczny - laserowy 

• Rozdzielczość: minimum 600x600 dpi, 

• Szybkość druku: minimum 25 str/min, 

• Miesięczne obciąŜenie: minimum 25000 stron, 

• Drukowanie dwustronne - Dupleks 

• Format oryginału: maksymalnie A4 

• Pamięć minimum 32 MB 

• Funkcje drukowania: drukowanie broszur, N-stron, nakładki, drukowanie plakatu 

• Interfejsy: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 

• Protokoły: HTTP, SNMP, TCP/IP 

• Podajnik ręczny 

• Taca na papier na minimum 250 arkuszy A4 

• Sterowniki: minimum do Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 

• Gwarancja minimum 1 rok 

 

7) APARAT FOTOGRAFICZNY – 2 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla aparatu fotograficznego: 

• Aparat kompatybilny z obiektywami typu EF/EF-S lub równowaŜnymi i lampami błyskowymi  

• Typ : CCD system czyszczenia matrycy 

• Piksele: minimum 14,5 MP 

• Efektywne piksele  minimum 14,0 MP 
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• Tryby Ustawienia ostrości: autofocus automatyczny [A-AF], autofocus pojedynczy, autofocus 

ciągły,  ręczny 

• Typ AF: TTL, detekcja fazowa 

•    Lampa wspomagająca AF 

•    Stabilizacja mechaniczna obrazu stabilizacja matrycy 

• Wizjer Optyczny TTL 

− pokrycie kadru: minimum 95% 

− ustawienie dioptrii: od -3 dpt. do +1 dpt. 

• Wyświetlacz minimum 2.7'' 

− minimum 230 400 punktów 

− pokrycie kadru: 100% 

− regulacja jasności 

− podgląd na Ŝywo 

− ruchomy 

• Czułość: Auto,  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

• Pomiar światła 

−  wielosegmentowy 

− centralnie waŜony 

− punktowy 

• Balans bieli: 

− auto 

− światło dzienne 

− pochmurne niebo 

− światło Ŝarówek 

− światło jarzeniówek 

− lampa błyskowa 

− cień 

− ustawienia ręczne 

− korekcja balansu bieli 

• Migawka  

− minimum 30-1/4000s 

− bulb 

• Lampa błyskowa, Tryb pracy: 

− auto 

− błysk wypełniający 

− brak błysku 

− wolna synchronizacja 

− synchronizacja błysku na 2 kurtynę migawki 

− kompensacja siły błysku +/-2EV 

− redukcja efektu czerwonych oczu [on/off] 

• Czas ładowania do 4s 

• System zapisu: JPEG, RAW, RAW + JPEG 

• Format pliku 
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− Exif 2.21 

− DCF 2.0 

− DPOF 

• Tryby wykonywania zdjęć, Tryb sekwencji 

− 2fps [do 4 zdjęć; RAW] 

− 2fps [do 3 zdjęć; RAW+JPEG] 

− 2fps [bez ograniczeń; JPEG] 

• Samowyzwalacz 

• Złącza: USB 2.0 [High-Speed] 

• Wideo : wyjście A/V [NTSC/PAL] 

• Lampa błyskowa Tak 

• Zasilanie: akumulator Li-Ion 

• Parametry pracy : Temperatura od 0°C do 40°C 

 

CZĘŚĆ II: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, (kopiarka, drukarka, skaner, fax) dla potrzeb 

Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 

 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 szt. 

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, 

skaner, fax): 

• System druku: czarno-biały / kolorowy 

• Technologia: czterobębnowa 

• Rozdzielczość: minimum 600 x 600 dpi 

• Format oryginału: A5-A3 

• Kasety na papier: cztery na minimum 500 arkuszy A5- A3  

• Prędkość kopiowania: minimum 21 str/min dla A4 w czerni,  

• Automatyczny podajnik odwracający dokumenty dwustronne – ADF 

• Podajnik boczny-ręczny 

• Drukowanie dwustronne – dupleks 

• Drukowanie: lokalne, sieciowe, PS/PCL, z pendrive USB 

• Skanowanie: do PDF(kompaktowy, szyfrowany), XPS (kompaktowy, szyfrowany), TIFF oraz JPG 

• Skanowanie do: PC(SMB), E-mail, sieciowe TWAIN, FTP, USB 

• Protokoły sieciowe: TCP/IP, SMB, LDAP, NetBEUI, SNMP, http 

• Sterowniki: minimum do Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 

• Pamięć 2GB, dysk twardy min 80 GB 

• MoŜliwość tworzenia skrzynek uŜytkowników, obsługa przez Active Directory, autoryzacja 

uŜytkownika 

• Fax Super G3, Analogowy, Prędkość 33,6 kbps, moŜliwość odbierania faxu do PC bez potrzeby 

drukowania, 

• Separator prac, 

• MoŜliwość drukowania broszury, n-stron na kartkę, plakat 
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Do kopiarki naleŜy doliczyć dodatkowy zestaw tonerów. Drukarka ma być wolnostojąca (na kółkach lub 

nóŜkach) bez potrzeby osadzania kopiarki na dodatkowej szafce. Urządzenie musi posiadać oznakowanie 

CE oraz musi być wyprodukowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania 

efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

 

3.1. OPIS CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 
1) CZĘŚĆ I: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla potrzeb 

Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. 

2) CZĘŚĆ II: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,  (kopiarka, drukarka, skaner, fax) dla potrzeb 

Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. 

 

Wykonawcy mogą składać oferty na całość zamówienia tj. na Część I i Część II lub na jedną z części 

tj. na Część I lub na Część II. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna nie podlegająca 

odrzuceniu oferta zostanie złoŜona na Część I i/lub na Część II. 

 

3.2. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,  
    JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA   
    ICH SKŁADANIE. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie 

brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 

 

3.3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1) Wymagany termin dostawy - do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2) Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty przekazania sprzętu i wyposaŜenia. W przypadku, gdy 

gwarancja udzielona przez producenta wyrobu jest dłuŜsza - obowiązywać będzie okres 

gwarancji, jakiego udziela producent. 

3) Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, zamawiający dokona odbioru 

ilościowego sprzętu, a w terminie 14 dni od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

Wiedza i doświadczenie 

1) Dla Części I:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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Wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostaw sprzętu 

komputerowego obejmujących w swoim zakresie co najmniej (kaŜda dostawa): 2 komputery 

przenośne (notebooki) oraz 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym 

i biurowym, 1 drukarkę i 1 skaner. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców , oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy 

składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty 

potwierdzające, Ŝe kaŜda z tych usług została wykonana naleŜycie. 

 

2) Dla Części II: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostaw urządzeń 

wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner i fax w jednym urządzeniu). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy 

składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty 

potwierdzające, Ŝe kaŜda z tych usług została wykonana naleŜycie. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć: 

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty 

potwierdzające, Ŝe kaŜda z tych usług została wykonana naleŜycie). 

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

naleŜy przedłoŜyć: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
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wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszym punkcie tj. oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia. 

3) W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy 

przedłoŜyć: 

1. próbki, opisy lub fotografie; 

2. opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w 

celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 

4) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POZROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, 

zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej. 

2) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów – jest Aneta Nowak 

– Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, tel. 74 832 20 53; faks.: 74 832 37 05 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 

Dla Części I:   1.700,00 PLN (tysiąc siedemset złotych);  

Dla Części II:     600,00 PLN (sześćset złotych). 

2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu; 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

3. gwarancjach bankowych; 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U.2002 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

nr  48 1090 2301 0000 0001 1423 9595, z dopiskiem „ Dostawa sprzętu komputerowego 

i urządzeń dla potrzeb JRP – Część ……” 

4) Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia wadium w walucie innej niŜ złoty polski. Dotyczy to wadium 

składanego w kaŜdej z moŜliwych form. 
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5) Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. 

6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 

one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie 

z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3. kwotę gwarancji/poręczenia, 

4. termin waŜności gwarancji/poręczenia, 

5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty 

gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iŜ: 

a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

− nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 

− zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy”. 

b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 

stronie. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, przedłuŜyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie 

dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć na kaŜdą z części zadania jedną ofertę. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, musi być w treści zgodna 

z treścią SIWZ, zawierać cenę. 

3) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złoŜona 

w formie uniemoŜliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 

4) W przypadku składania oferty wspólnej wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z Pełnomocnikiem. 
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5) Wykonawca wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

6) Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1) Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25a w DzierŜoniowie – 

Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym w nieprzekraczalnym 

terminie: 

do dnia 15.12.2010 r. do godz. 10:00 

 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

„Oferta w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i 

urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I w WiK Sp. z o.o. w 

DzierŜoniowie” – Część ……………………… 

Nie otwierać przed dniem 15.12.2010r., godz. 11:00” 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert.   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie - Sala 

narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym – dnia: 15.12.2010 r. o godz. 11:00 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1) Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu 

zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy. 

2) Cena musi zawierać koszt transportu urządzeń loco biuro JRP w WiK Sp. z o.o.  

w DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego 25a 

3) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ,  

4) Wszystkie wartości pośrednie oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone i podawane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z 

przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT. 

6) Zamawiający w celu porównania i oceny złoŜonych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, nieobowiązanych naliczyć naleŜny podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa 

polskiego dotyczącymi stawek VAT, kwotę naleŜnego, obciąŜającego Zamawiającego z tytułu 
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realizacji Umowy, podatku VAT, zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek 

VAT. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1. Część I: Kryterium Cena – waga 100%. 

2. Część II: Kryterium Cena – waga 100% 

2) W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
 x 100 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 

Cmin najniŜsza cena spośród ofert; 

Ci cena oferty „i”. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

4) JeŜeli nie będzie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostaną złoŜone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w 

określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli 

zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

5) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, 

i którego oferta zawierać będzie najniŜszą cenę. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w 

kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne; 
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3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

 

3) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt 14.2) ppkt 1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 

Zamawiającego celem podpisania umowy.  

5) Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do 

występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia 

woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 

6) JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki 

uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

1) Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. 

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 

umowy, pod rygorem niewaŜności. 

3) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakŜe zamawiający przewiduje moŜliwość 

dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. 

Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 

1. w przypadku wystąpienia siły wyŜszej, czyli zdarzenia, którego nie moŜna było 

przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy 

okresowi przerwy w świadczeniu dostawy.  

Siła wyŜsza, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa 

pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy 

zastosowaniu współczesnej techniki uniemoŜliwia wykonawcy wykonywanie w części lub 

całości jego zobowiązań. 

2. zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po 

dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany. 
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3. zmiany części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

4. zmiany danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 16 ppkt. 4), wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 

wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

6) Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn.zm.). 

7) NiezaleŜnie od wypadków, o których mowa w pkt 16 ppkt. 6), Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w następujących okolicznościach: 

1. Wykonawca nie dostarczył sprzętu w terminie o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1 SIWZ, a 

przerwa trwa dłuŜej niŜ 10 dni.  

2. Wykonawca dostarczył towar nieodpowiedniej jakości (wadliwy) oraz w nieodpowiedniej 

ilości, 

3. zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy  Wykonawcy. 

8) W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w następujących okolicznościach : 

1. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, jeŜeli zamówienie nie 

zostanie dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2. 10% wynagrodzenia umownego brutto, jeŜeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

3. 10% wynagrodzenia umownego brutto, jeŜeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, 

za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

9) Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego),jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 

zastrzeŜonych kar umownych. 

10) Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

11) Zapłata naleŜności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym 

podpisanym przez obie strony protokołem odbioru,  przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

umowie,  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

12) Pozostałe warunki Umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy. 

 

17. POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 

organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art.154 pkt. 5 Ustawy Pzp. 

3) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki 

ochrony prawnej. 
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18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ. 

1) Załącznikami do niniejszej SIWZ*) są: 

1. Załącznik nr 1 –Wzór formularza oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków. 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 4 - Wzór  wykazu wykonanych dostaw. 

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy. 

 

*) Są to przykładowe wzory. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać 

wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionych wzorach. 
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 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

na:  dostawę pn. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki 

Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie - Część ……………… 

Nr sprawy: JRP/20/2010 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 
4.  CENA OFERTY (poniŜsze ceny zawierają koszt transportu urządzeń loco biuro JRP w WiK Sp. z o.o. w 

DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego 25a) 

 

L.p Nazwa urządzenia Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

ogółem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5). 

Część I 

1. Serwer 1 szt. 

 

   

2. Oprogramowanie 

(zgodnie z pkt. 3 

ppkt.2 SIWZ) 

--------    

3. Zestaw komputerowy 1 szt. 

 

   

4. Komputer przenośny 

(notebook) 

5 szt.    

5. Drukarka 2 szt.    
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6. Skaner 

 

2 szt.    

7. Aparat fotograficzny 

 

2 szt.    

 

Łączna wartość zamówienia Części I : ……………………………… 

(słownie:………………………………………………………………………………………….….) 

 

Część II 

1. Urządzenie 

wielofunkcyjne 

1 szt.    

 

Łączna wartość zamówienia Części II : ……………………………….. 

(słownie:……………………………………………………………………………………………….) 

 

Część I i Część II 

 

Łączna wartość zamówienia Części I i Części II: ……………………  

(słownie:……………………………………………………………………………………………….) 

 

UWAGA! 

W przypadku składania oferty na jedną z Części tj. na Część I lub na Część II, naleŜy wypełnić 

tylko tę tabelę, która dotyczy tej części. W przypadku składania oferty  na obie Części tj. na 

Część I i na Część II naleŜy wypełnić wszystkie powyŜsze tabele. 

 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty przekazania sprzętu i wyposaŜenia. W przypadku gdy 

gwarancja udzielona przez producenta wyrobu jest dłuŜsza- obowiązywać będzie okres gwarancji, 

jakiego udziela producent. 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią  SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian  i nie 

wnosimy zastrzeŜeń. 

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  

5. Akceptujemy bez zastrzeŜeń wzór umowy załączony do SIWZ. 

6. Składam (y) ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]*. 

7. Wskazuje (-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) 

podwykonawcom*: 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, Ŝe posiadamy/nie posiadamy* certyfikowany system zarządzania jakością lub 

system zarządzania środowiskowego i/lub* system zarządzania bezpieczeństwem  i higieną pracy.  

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

dostaw lub usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane naleŜycie 

4. ……………………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………………... 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

 

______________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 

 
 
 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na dostawę pn. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki 

Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o.  

w DzierŜoniowie Część …………………………… 

Nr sprawy: JRP/20/2010 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), Ŝe: 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, Ŝe spełniam/my 

warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w szczególności, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ 2010 roku 

 

______________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

Informacja dla Wykonawcy: 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

na dostawę pn. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki 

Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o.  

w DzierŜoniowie Część ………………………………… 

Nr sprawy: JRP/20/2010 

3. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 DzierŜoniów 

 

4. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), Ŝe: 

brak jest podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

 

______________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

Informacja dla Wykonawcy: 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.



Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych dostaw 
 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub 
usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie na dostawę pn. Dostawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Część ……………………… 

Nr sprawy: JRP/20/2010 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

Oświadczam(y), Ŝe: 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

(wykonanych dostaw) 

Wartość wykonanej 

dostawy netto 
Data wykonania 

Odbiorca dostawy (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

    

    

    

 
W załączeniu przedstawiam dokument(y) potwierdzający(e), Ŝe ta/te dostawa(y) została(y) 

wykonane naleŜycie – ……… egz. 

 
______________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

______________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

Informacja dla Wykonawcy: 
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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U M O W A  Nr ……… 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w DzierŜoniowie pomiędzy : 

Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082, reprezentowaną 

przez: 

1/ Prezesa                                -       Andrzeja Bronowickiego, 

2/ Główną Księgową                  -       Irenę Augustynowicz, 

NIP 882-000-31-83                        REGON 890611183 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a firmą: 

 

…………………………………………………………………………działającą na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej/ zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym * pod 

numerem ………………………, reprezentowaną przez:  

1/…………………… 

2/…………………… 

NIP…………………                     REGON……………… 

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Dostawa sprzętu 

komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. 

w DzierŜoniowie w zakresie Części ………………, obejmującej: 

 

*Część I: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla 

potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w 

DzierŜoniowie. 

 

SERWER – 1 szt.  

Minimalne dane techniczne dla serwera : 

• Procesor: Czterordzeniowy lub równowaŜny o wydajności nie mniejszej niŜ 5500 punktów 

w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• RAM: Minimum 16 (cztery) GB DDR3 z technologią ECC (minimum 2 kości)  

• HDD: Minimum 4 (cztery) dyski minimum 300 GB SAS 2.5 podłączone podczas pracy (RAID 

5)  

• Kontroler macierzy: Kontroler macierzowy SAS, umoŜliwiający konfigurację dysków 

macierzach RAID 0/1/1+0/5 oraz w konfiguracji zamawianych dysków, posiadający 

minimum 256 MB z podtrzymaniem bateryjnym 

• Płyta główna : Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta 

serwera, oznaczona jego znakiem firmowym 

 

*niepotrzebne usunąć 
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• Gniazda rozszerzeń: Minimum 2 (dwa) wolne gniazda rozszerzeń na karty PCI-Express lub 

PCI-X 

• Karta sieciowa: Minimum 2 wolne porty RJ45 (100/1000 Mb/s) 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna 

• Zasilanie: 2 (dwa) redundantne zasilacze Hot-Plug 

• Wiatraki: redundantne wiatraki Hot-Plug 

• Porty I/O: Minimum :  

− przód: 2 USB 2.0 

− tył: 2 USB 2.0, 1 port RS232, 2 RJ45, D-Sub  

• Akcesoria: Mysz, klawiatura 

• Obudowa: Rack maksymalnie 2U z szynami do montaŜu w szafie, na 8 dysków twardych 

2,5’’ 

• Obsługiwany system: Minimum Windows 2003 Standard Edition oraz Windows 2008 R2 

Standard Edition 

• Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata u klienta z reakcją 24h czas naprawy 72h 

• Zasilacz awaryjny: Minimum 1500VA, 980W, minimum 4 gniazd (dla obudowy do szaf 

serwerowych) lub 8 gniazd (dla obudowy wolnostojącej) 230V, filtracja 

przeciwzakłóceniowa RFI/EMI, automatyczne włączanie UPS-a po powrocie zasilania,  

oprogramowanie producenta do zarządzania pracą zasilacza z systemu Windows Server 

2003/2008, Port szeregowy RS-232 

 

Serwer musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.  

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń 

biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły 

z oficjalnego kanału sprzedaŜy. 

 

OPROGRAMOWANIE 

• licencja na oprogramowanie  w wersji OLP: 

− 1 x Microsoft Windows Server 2008 Standard PL 

− 10 x CAL Microsoft Windows Server 2008 PL 

− 6 licencji + 1 nośnik x Microsoft Office Professional 2010 

• 1 licencja + nośnik - Adobe Acrobat 9.0 Professional PL BOX lub równowaŜny w zakresie: 

zapisywanie plików PDF jako plików Microsoft Word lub Excel z zachowaniem układu, 

czcionek, formatowania i tabel; łączenie elementów pochodzących z róŜnych źródeł, w tym 

dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz poczty email, w jeden plik PDF; tworzenie 

zautomatyzowanych zadań składających się z wielu kroków; porównywanie dwóch wersji 

dokumentu PDF i podświetlanie róŜnic między nimi. 

 

ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 szt. 

Minimalne dane techniczne dla zestawu komputerowego: 
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• Procesor: Minimum dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niŜ 4000 punktów w teście 

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• RAM: Minimum 4 (cztery) GB DDR3 (2 kości)  

• HDD: Minimum 500 GB SATA II 

• Karta sieciowa: RJ45 (100/1000 Mb/s) 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: nie zintegrowana z minimum 1 GB, z wyjściem D-Sub i DVI 

• Porty I/O: Minimum :  

− przód: 2 USB (min 2.0), jedno gniazdo mikrofonu i jedno słuchawkowe 

− tył: 4 USB (min 2.0), 1 RJ45, 2 porty PS/2 do klawiatury i myszy, wejście liniowe, 

wyjście liniowe i gniazdo mikrofonowe, 1 RS-232 

− czytnik kart pamięci 

• Akcesoria: 

− Mysz optyczna, klawiatura (producenta zestawu) 

• Obudowa: Mini Tower, czarna 

• Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą instalacji starszej wersji sytemu 

Windows XP Professional PL 

• Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata z reakcją na następny dzień 

• Monitor: LCD lub LED 22’’, FullHD 1920x1080, wejście DVI, D-Sub i audio, głośniki, 

moŜliwość montaŜu na ścianie VESA 100 x 100 

• Zasilacz awaryjny: Minimum 600VA, 300W, minimum 2 wejścia 230V, port RS-232, 

oprogramowanie producenta do zarządzania pracą zasilacza z systemu Windows XP,7 

 

Zestaw musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.  

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń 

biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły 

z oficjalnego kanału sprzedaŜy. 

 

KOMPUTER PRZENOŚNY (notebook) – 5 szt. 

Minimalne dane techniczne dla komputera przenośnego (notebook-a): 

• Procesor: Minimum dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niŜ 2300 punktów w teście 

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU’s bez overclockingu) 

• Ekran: Minimum 17’’ LED/LCD, rozdzielczość minimum 1600x900 px,  

• RAM: Minimum 4(cztery) GB DDR3  

• HDD: Minimum 320 GB SATA II 

• Karta sieciowa: Przewodowa RJ45 (100/1000 Mb/s) oraz bezprzewodowa w standardzie 

802,11b/g/n 

• Napęd: DVD-RW (+/-) 

• Karta graficzna: zewnętrzna, minimum 1 GB, z wyjściem D-Sub lub DVI 

• Porty I/O: Minimum : 3 USB 2.0, 1 RJ45, Złącze combo USB 2.0/eSATA  

• Akcesoria: Mysz optyczna, torba producenta komputera, oddzielne klawisze numeryczne 
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• Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą instalacji starszej wersji sytemu 

Windows XP Professional PL 

• Gwarancja: Minimum 12 miesięcy 

 

Zestaw musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowany zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.  

w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe i nieuŜywane oraz pochodziły 

z oficjalnego kanału sprzedaŜy. 

SKANER – 2 szt. 

Dane techniczne skanera: 

• Płaski kolorowy A4 

• Wbudowany dupleksowy podajnik ADF o pojemności minimum 50 kartek 

• Rozdzielczość skanera płaskiego minimum 1200 x 1200 dpi 

• Rozdzielczość z podajnika ADF minimum 600 x 600 dpi 

• Głębia kolorów: 

− kolor wejście 48bit / wyjście 24 bit,  

− skala szarości wejście 16bit / wyjście 8 bit 

• Prędkość skanowania: 

− Czarno biały, 200 dpi - 25 stron na minutę 

− Skala szarości, 200 dpi - 25 stron na minutę 

− Kolor, 200 dpi - 8 stron na minutę 

• Sterowniki minimum MS Windows XP, 7, Vista 32/64 bit 

• Interfejs – USB 2.0 High Speer 

• Dopuszczalne dzienne obciąŜenie minimum 1000 stron 

• Obszar skanowania: 

− Podajnik ADF – do 216 x 297 mm 

− Szyba – do 216 x 356 mm 

• oprogramowanie OCR 

• instrukcja w języku polskim 

 

DRUKARKA – 2 szt. 

Minimalne dane techniczne drukarki: 

• System druku: monochromatyczny - laserowy 

• Rozdzielczość: minimum 600x600 dpi, 

• Szybkość druku: minimum 25 str/min, 

• Miesięczne obciąŜenie: minimum 25000 stron, 

• Drukowanie dwustronne - Dupleks 

• Format oryginału: maksymalnie A4 

• Pamięć minimum 32 MB 

• Funkcje drukowania: drukowanie broszur, N-stron, nakładki, drukowanie plakatu 

• Interfejsy: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 

• Protokoły: HTTP, SNMP, TCP/IP 

• Podajnik ręczny 

• Taca na papier na minimum 250 arkuszy A4 
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• Sterowniki: minimum do Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 

• Gwarancja minimum 1 rok 

 

APARAT FOTOGRAFICZNY – 2 szt. 

Minimalne parametry dla aparatu fotograficznego: 

• Aparat kompatybilny z obiektywami typu EF/EF-S lub równowaŜnymi i lampami błyskowymi  

• Typ : CCD system czyszczenia matrycy 

• Piksele: minimum 14,5 MP 

• Efektywne piksele  minimum 14,0 MP 

• Tryby Ustawienia ostrości: autofocus automatyczny [A-AF], autofocus pojedynczy, 

autofocus ciągły,  ręczny 

• Typ AF: TTL, detekcja fazowa 

•    Lampa wspomagająca AF 

•    Stabilizacja mechaniczna obrazu stabilizacja matrycy 

• Wizjer Optyczny TTL 

− pokrycie kadru: minimum 95% 

− ustawienie dioptrii: od -3 dpt. do +1 dpt. 

• Wyświetlacz minimum 2.7'' 

− minimum 230 400 punktów 

− pokrycie kadru: 100% 

− regulacja jasności 

− podgląd na Ŝywo 

− ruchomy 

• Czułość: Auto,  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

• Pomiar światła 

−  wielosegmentowy 

− centralnie waŜony 

− punktowy 

• Balans bieli: 

− auto 

− światło dzienne 

− pochmurne niebo 

− światło Ŝarówek 

− światło jarzeniówek 

− lampa błyskowa 

− cień 

− ustawienia ręczne 

− korekcja balansu bieli 

• Migawka  

− minimum 30-1/4000s 

− bulb 

• Lampa błyskowa, Tryb pracy: 

− auto 

− błysk wypełniający 

− brak błysku 
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− wolna synchronizacja 

− synchronizacja błysku na 2 kurtynę migawki 

− kompensacja siły błysku +/-2EV 

− redukcja efektu czerwonych oczu [on/off] 

• Czas ładowania do 4s 

• System zapisu: JPEG, RAW, RAW + JPEG 

• Format pliku 

− Exif 2.21 

− DCF 2.0 

− DPOF 

• Tryby wykonywania zdjęć, Tryb sekwencji 

− 2fps [do 4 zdjęć; RAW] 

− 2fps [do 3 zdjęć; RAW+JPEG] 

− 2fps [bez ograniczeń; JPEG] 

• Samowyzwalacz 

• Złącza: USB 2.0 [High-Speed] 

• Wideo : wyjście A/V [NTSC/PAL] 

• Lampa błyskowa Tak 

• Zasilanie: akumulator Li-Ion 

• Parametry pracy : Temperatura od 0°C do 40°C 

*CZĘŚĆ II: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,  (kopiarka, drukarka, skaner, fax) dla 

potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o.  

w DzierŜoniowie. 

 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 szt. 

Minimalne dane techniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, 

skaner, fax): 

• System druku: czarno-biały / kolorowy 

• Technologia: czterobębnowa 

• Rozdzielczość: minimum 600 x 600 dpi 

• Format oryginału: A5-A3 

• Kasety na papier: cztery na minimum 500 arkuszy A5- A3  

• Prędkość kopiowania: minimum 21 str/min dla A4 w czerni,  

• Automatyczny podajnik odwracający dokumenty dwustronne – ADF 

• Podajnik boczny-ręczny 

• Drukowanie dwustronne – dupleks 

• Drukowanie: lokalne, sieciowe, PS/PCL, z pendrive USB 

• Skanowanie: do PDF(kompaktowy, szyfrowany), XPS (kompaktowy, szyfrowany), TIFF oraz 

JPG 

• Skanowanie do: PC(SMB), E-mail, sieciowe TWAIN, FTP, USB 

• Protokoły sieciowe: TCP/IP, SMB, LDAP, NetBEUI, SNMP, http 

• Sterowniki: minimum do Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 

• Pamięć 2GB, dysk twardy min 80 GB 
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*niepotrzebne usunąć 

 

• MoŜliwość tworzenia skrzynek uŜytkowników, obsługa przez Active Directory, autoryzacja 

uŜytkownika 

• Fax Super G3, Analogowy, Prędkość 33,6 kbps, moŜliwość odbierania faxu do PC bez 

potrzeby drukowania, 

• Separator prac, 

• MoŜliwość drukowania broszury, n-stron na kartkę, plakat 

 

Do kopiarki naleŜy doliczyć dodatkowy zestaw tonerów. Drukarka ma być wolnostojąca (na kółkach 

lub nóŜkach) bez potrzeby osadzania kopiarki na dodatkowej szafce. Urządzenie musi posiadać 

oznakowanie CE oraz musi być wyprodukowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) NR 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego 

programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1) Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………. r., zwana dalej Ofertą, 

stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Dostawa nastąpi loco biuro JRP w WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25a w DzierŜoniowie. 

3) Koszty transportu do siedziby WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

1) Zamawiający ma prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego sprzętu i urządzeń. 

2) Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona 

odbioru ilościowego sprzętu, a w terminie 14 dni od dnia dostawy dokona odbioru 

jakościowego. 

3) W przypadku reklamacji jakości lub ilości dostarczonego sprzętu, Zamawiający poinformuje 

o powyŜszym Wykonawcę na piśmie. 

4) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia: 3 lata od daty przekazania 

sprzętu i wyposaŜenia. W przypadku gdy gwarancja udzielona przez producenta wyrobu 

jest dłuŜsza- obowiązywać będzie okres gwarancji, jakiego udziela producent. 

 

§ 4 

1) Ze strony Wykonawcy osobą upowaŜnioną do kontaktów jest: …………………………………………… 

2) Ze strony Zamawiającego osobami upowaŜnionymi do kontaktów są:  

1. W sprawach formalnych Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, 

tel: 74 832 20 53; faks: 74 832 37 05; 

2. W sprawach merytorycznych Rafał Rychlik – Informatyk, tel: 74 832 20 82; faks: 

74 832 37 05; 

  

§ 5 

Termin wykonania zadania: do 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………………. 
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§ 6 

1) Powierzenie wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym 

powierzył wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową. 

  

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1) Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złoŜoną ofertą z dnia ……………… stanowiącą Załącznik Nr 

1 do niniejszej umowy, następujące wynagrodzenie:    

1. ………………….. zł. brutto 

 (słownie : ………………………………………………zł. brutto). 

2. ………………… zł. netto, 

3. podatek VAT ……. %   tj.   …………………. zł. 

2) Wykonawca oświadcza, Ŝe powyŜsze ceny zawierają koszt transportu przedmiotu 

zamówienia do siedziby WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego 25A oraz 

wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Warunki płatności  

1) Zapłata naleŜności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym 

podpisanym przez obie strony protokołem odbioru,  przelewem na konto Wykonawcy 

nr…………………………………………………………………………………..,  w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury 

2) Za datę dokonania płatności strony będą uwaŜały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia do banku. 

3)  Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

4) Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe 

pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT , posiada NIP 882-000-31-83 

i podlega pod Urząd Skarbowy w DzierŜoniowie. 

6) Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ……………………i podlega 

pod  Urząd Skarbowy w ………………...  

7) Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 9 

                                                       Odstąpienie od umowy  

1)  Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy  z 

dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

2) NiezaleŜnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w następujących okolicznościach: 

1. Wykonawca nie dostarczył sprzętu w terminie o którym mowa w §5 niniejszej 

umowy, a przerwa trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 
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2. Wykonawca dostarczył towar nieodpowiedniej jakości (wadliwy) oraz w 

nieodpowiedniej ilości, 

3. zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy  

Wykonawcy. 

3) Wykonawca moŜe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

                                                                     § 10  

                                                             Kary umowne 

1) Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

2) W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, jeŜeli zamówienie nie 

zostanie dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 

2. 10% wynagrodzenia umownego brutto, jeŜeli Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

3. 10% wynagrodzenia umownego brutto, jeŜeli Wykonawca odstąpi od umowy z 

przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

3) Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach  

    ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeŜeli poniesiona szkoda  

    przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych.  

                                                           

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają – pod rygorem niewaŜności – formy 

pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony. 

2) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakŜe Zamawiający przewiduje 

moŜliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej 

zmiany. Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, 

w szczególności: 

1. w przypadku wystąpienia siły wyŜszej, czyli zdarzenia, którego nie moŜna było 

przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie 

równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi.  

Siła wyŜsza, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego 

szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemoŜliwia 

wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. 

2. zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie 

po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany;  

3. zmiany części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

4. zmiany danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
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3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4) W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 

naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

5) W WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania.  

W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich 

pracowników ze Zintegrowaną Polityką Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7) Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony umowy 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane 

będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

8) Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

              Z A M A W I A J Ą C Y  :                                 W Y K O N A W C A: 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

 

 

 

 

 

 


