


Dzierżoniów: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb

Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I w WiK Sp. z

o.o. w Dzierżoniowie

Numer ogłoszenia: 381990 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj.

dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla

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

dzierżoniowskiego - etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Dostawa serwera, sprzętu

komputerowego i aparatu fotograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie

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

Dzierżoniowie. 1) SERWER - 1 szt. Minimalne wymagania techniczne dla serwera: a)Procesor: Czterordzeniowy

lub równoważny o wydajności nie mniejszej niż 5500 punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High

End CPUs bez overclockingu) b)RAM: Minimum 16 (szesnaście) GB DDR3 z technologią ECC (minimum 2 kości)

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

macierzy: Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków macierzach RAID 0/1/1+0/5 oraz w

konfiguracji zamawianych dysków, posiadający minimum 256 MB z podtrzymaniem bateryjnym e)Płyta główna :

Dedykowana do pracy w serwerach f)Gniazda rozszerzeń: Minimum 2 (dwa) wolne gniazda rozszerzeń na karty

PCI-Express lub PCI-X g)Karta sieciowa: Minimum 2 wolne porty RJ45 (100/1000 Mb/s) h)Napęd: DVD-RW (+/-)

i)Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna j)Zasilanie: 2 (dwa) redundantne zasilacze Hot-Plug k)Wiatraki:

redundantne wiatraki Hot-Plug l)Porty I/O: Minimum : -przód: 2 USB 2.0 -tył: 2 USB 2.0, 1 port RS232, 2 RJ45,
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D-Sub ł)Akcesoria: Mysz optyczna USB, klawiatura USB m)Obudowa: Rack maksymalnie 2U z szynami do

montażu w szafie, na 8 dysków twardych 2,5 cali n)Obsługiwany system: Minimum Windows 2003 Standard

Edition oraz Windows 2008 R2 Standard Edition o)Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata u klienta z reakcją 24h czas

naprawy 72h p)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 nieużywane oraz pochodziły

z oficjalnego kanału sprzedaży. 2) OPROGRAMOWANIE a)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 b)1 licencja + nośnik - Adobe Acrobat 9.0 Professional PL BOX lub

równoważny w zakresie: zapisywanie plików PDF jako plików Microsoft Word lub Excel z zachowaniem układu,

czcionek, formatowania i tabel; łączenie elementów pochodzących z różnych 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 różnic między nimi. 3) ZESTAW

KOMPUTEROWY - 1 szt. Minimalne wymagania techniczne dla zestawu komputerowego: a)Procesor: Minimum

dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż 4000 punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High

End CPUs bez overclockingu) b)RAM: Minimum 4 (cztery) GB DDR3 (2 kości) c)HDD: Minimum 500 GB SATA II

d)Karta sieciowa: RJ45 (100/1000 Mb/s) e)Napęd: DVD-RW (+/-) f)Karta graficzna: nie zintegrowana z minimum

1 GB, z wyjściem D-Sub i DVI g)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 h)Akcesoria: -Mysz optyczna , klawiatura USB i)Obudowa:

Mini Tower, czarna j)Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą instalacji starszej wersji sytemu

Windows XP Professional PL k)Gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata z reakcją na następny dzień l)Monitor: LCD lub

LED 22 cale, FullHD 1920x1080, wejście DVI, D-Sub i audio, głośniki, możliwość montażu na ścianie VESA 100 x

100 ł)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 nieużywane oraz pochodziły

z oficjalnego kanału sprzedaży. 4) KOMPUTER PRZENOŚNY (notebook) - 5 szt. Minimalne wymagania

techniczne dla komputera przenośnego (notebook-a): a)Procesor: Minimum dwurdzeniowy o wydajności nie

mniejszej niż 2300 punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPUs bez overclockingu)

b)Ekran: Minimum 17 cali LED/LCD, rozdzielczość minimum 1600x900 px, c)RAM: Minimum 4(cztery) GB DDR3

d)HDD: Minimum 320 GB SATA II e)Karta sieciowa: Przewodowa RJ45 (100/1000 Mb/s) oraz bezprzewodowa w

standardzie 802,11b/g/n f)Napęd: DVD-RW (+/-) g)Karta graficzna: zewnętrzna, minimum 1 GB, z wyjściem

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...

2 z 7 2010-11-24 15:11



D-Sub lub DVI h)Porty I/O: Minimum : 3 USB 2.0, 1 RJ45, Złącze combo USB 2.0/eSATA i)Akcesoria: Mysz

optyczna, torba, oddzielne klawisze numeryczne j)Zainstalowany system: Windows 7 Professional PL z usługą

instalacji starszej wersji sytemu Windows XP Professional PL k)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 nieużywane oraz pochodziły z oficjalnego kanału sprzedaży. 5) SKANER - 2 szt. Minimalne wymagania

techniczne dla skanera: a)Płaski kolorowy A4 b)Wbudowany dupleksowy podajnik ADF o pojemności minimum 50

kartek c)Rozdzielczość skanera płaskiego minimum 1200 x 1200 dpi d)Rozdzielczość z podajnika ADF minimum

600 x 600 dpi e)Głębia kolorów: -kolor wejście 48bit / wyjście 24 bit, -skala szarości wejście 16bit / wyjście 8 bit

f)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 g)Sterowniki minimum MS Windows XP, 7, Vista 32/64 bit h)Interfejs - USB 2.0

High Speer i)Dopuszczalne dzienne obciążenie minimum 1000 stron j)Obszar skanowania: -Podajnik ADF - do 216

x 297 mm -Szyba - do 216 x 356 mm k)oprogramowanie OCR w języku polskim l)instrukcja w języku polskim 6)

DRUKARKA - 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla drukarki: a)System druku: monochromatyczny -

laserowy b)Rozdzielczość: minimum 600x600 dpi, c)Szybkość druku: minimum 25 str/min, d)Miesięczne

obciążenie: minimum 25000 stron, e)Drukowanie dwustronne - Dupleks f)Format oryginału: maksymalnie A4

g)Pamięć minimum 32 MB h)Funkcje drukowania: drukowanie broszur, N-stron, nakładki, drukowanie plakatu

i)Interfejsy: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 j)Protokoły: HTTP, SNMP, TCP/IP k)Podajnik ręczny l)Taca na

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

m)Gwarancja minimum 1 rok 7) APARAT FOTOGRAFICZNY - 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla

aparatu fotograficznego: a)Aparat kompatybilny z obiektywami typu EF/EF-S lub równoważnymi i lampami

błyskowymi b)Typ : CCD system czyszczenia matrycy c)Piksele: minimum 14,5 MP d)Efektywne piksele minimum

14,0 MP e)Tryby Ustawienia ostrości: autofocus automatyczny [A-AF], autofocus pojedynczy, autofocus ciągły,

ręczny f)Typ AF: TTL, detekcja fazowa g)Lampa wspomagająca AF h) Stabilizacja mechaniczna obrazu

stabilizacja matrycy i)Wizjer Optyczny TTL -pokrycie kadru: minimum 95% -ustawienie dioptrii: od -3 dpt. do +1

dpt. j) Wyświetlacz minimum 2.7 cali -minimum 230 400 punktów -pokrycie kadru: 100% -regulacja jasności

-podgląd na żywo -ruchomy k)Czułość: Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 l)Pomiar światła

-wielosegmentowy -centralnie ważony -punktowy ł)Balans bieli: -auto -światło dzienne -pochmurne niebo -światło

żarówek -światło jarzeniówek -lampa błyskowa -cień -ustawienia ręczne -korekcja balansu bieli m)Migawka

-minimum 30-1/4000s -bulb n)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] o)Czas ładowania do 4s p)System zapisu: JPEG, RAW, RAW + JPEG r)Format pliku

-Exif 2.21 -DCF 2.0 -DPOF s)Tryby wykonywania zdjęć, Tryb sekwencji -2fps [do 4 zdjęć; RAW] -2fps [do 3

zdjęć; RAW+JPEG] -2fps [bez ograniczeń; JPEG] t)Samowyzwalacz u)Złącza: USB 2.0 [High-Speed] w)Wideo :

wyjście A/V [NTSC/PAL] x)Lampa błyskowa Tak y)Zasilanie: akumulator Li-Ion z)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
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dzierżoniowskiego - etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner, fax): a)System

druku: czarno-biały / kolorowy b)Technologia: czterobębnowa c)Rozdzielczość: minimum 600 x 600 dpi d)Format

oryginału: A5-A3 e)Kasety na papier: cztery na minimum 500 arkuszy A5- A3 f)Prędkość kopiowania: minimum 21

str/min dla A4 w czerni, g)Automatyczny podajnik odwracający dokumenty dwustronne - ADF h)Podajnik boczny-

ręczny i)Drukowanie dwustronne - dupleks j)Drukowanie: lokalne, sieciowe, PS/PCL, z pendrive USB

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

do: PC(SMB), E-mail, sieciowe TWAIN, FTP, USB ł)Protokoły sieciowe: TCP/IP, SMB, LDAP, NetBEUI, SNMP,

http m)Sterowniki: minimum do Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 n)Pamięć 2GB, dysk twardy min 80 GB

o)Możliwość tworzenia skrzynek użytkowników, obsługa przez Active Directory, autoryzacja użytkownika p)Fax

Super G3, Analogowy, Prędkość 33,6 kbps, możliwość odbierania faxu do PC bez potrzeby drukowania,

r)Separator prac, s)Możliwość drukowania broszury, n-stron na kartkę, plakat Do kopiarki należy doliczyć

dodatkowy zestaw tonerów. Drukarka ma być wolnostojąca (na kółkach lub nóżkach) 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..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.70.00-9,

38.65.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat 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 może być wnoszone w jednej

lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 złożenia wadium w walucie

innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5) Wadium należy wnieść przed
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upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego

potwierdzi, że 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 żądanie 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

ważności gwarancji, poręczenia, 5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty

gwarancji, poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3

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

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Dla Części I: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonanie (zakończenie)

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest

krótszy - w tym okresie co najmniej 2 dostaw sprzętu komputerowego obejmujących w swoim zakresie

co najmniej (każda 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, że każda z tych usług została wykonana

należycie. 2) Dla Części II: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonanie

(zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 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, że każda z tych usług została wykonana należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 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 jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

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

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...
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Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 1. w przypadku

wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia

terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to zdarzenie

zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji,

którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w

części lub całości jego zobowiązań. 2. zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych

w życie 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; 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 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 może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6) Zamawiający może 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) Niezależnie 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 dłużej niż 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.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=327

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z

o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów- Sekretariat, na I piętrze budynku administracyjno-biurowego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010

godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25a 58-200 Dzierżoniów- Sekretariat na

I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Dostawa będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójnosci. Zamawiajacy bedzie żądał za

udostenienie SIWZ kwoty wynikajacej z kosztów jej druku oraz przekazania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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