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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. B. Czecha 1, 47-300 
Krapkowice, woj. opolskie, tel. 77 4078270, faks 77 4078277. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WDROśENIA 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO 
KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGI I 
KANALIZACJA SP. Z O. O. W KRAPKOWICACH. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na zamówienie 
składają się następujące zadania: 1. Dostawa sprzętu, w tym : 1.1.1 Stacje robocze i 
peryferia - 10 kompletów, 1.1.2 Drukarki laserowe - 3 sztuki, 1.1.3 Urządzenie 
wielofunkcyjne - 1 sztuka, 1.1.4 Skaner płaski - 2 sztuki, 1.2 WyposaŜenie serwerowi, w 
tym: 1.2.1 Szafa komputerowa typu RACK z wyposaŜeniem - 1 komplet 1.2.2 Serwer do 
obsługi zintegrowanego systemu informatycznego - 1 sztuka, 1.2.3 Serwer do zarządzania 
informacją przestrzenną - 1 sztuka 1.2.4 Serwer do obsługi internetowego biura obsługi - 1 
sztuka, 1.2.5 Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy serwerowni - 3 sztuki, 1.2.6 
Przełącznik KVM z okablowaniem do obsługi serwerów - 1 komplet, 1.2.7 Konsola KVM - 
1 komplet, 1.2.8 Przełącznik sieciowy - 1 komplet 1.2.9 Zapora sprzętowa typu UTM - 1 
komplet 1.3 Dostawa niezbędnego oprogramowania do wykonania wdroŜenia ZSI, tj. 
instalacji oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego oraz instalacja 
ZSI. 1.4 UłoŜenie niezbędnego okablowania sieci LAN w siedzibie Zamawiającego 1.5 



Analiza przedwdroŜeniowa /moŜliwość wykorzystania wskazówek zawartych w Analizie 
Potrzeb - w dyspozycji Zamawiającego/ 1.6 Udzielenie licencji na ZSI zgodnie z 
poniŜszym zestawieniem: - Internetowe Biuro Obsługi Klienta -1 licencja na serwer - 
Elektroniczny obieg dokumentów -15 licencji edycyjnych - System informacji 
przestrzennej do zarządzania siecią /GIS/- 1 licencja edycyjne + 1 podglądowe 1.7 Prace 
wdroŜeniowe, w tym: 1.7.1 Internetowe Biuro Obsługi Klienta 1.7.2 Elektroniczny Obieg 
Dokumentów 1.7.3 Moduł Do Obsługi Map Cyfrowych Elektroniczny Obieg Dokumentów 
1.8 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.61.00.00-1, 72.26.30.00-0, 79.63.20.00-3, 
48.90.00.00-7, 72.26.70.00-4, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 
30.23.00.00-0. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.01.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 10 
000 zł. 2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŜe 
być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - 
gwarancjach ubezpieczeniowych, - 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. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami). 4. Wadium 
wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o ul. B. Czecha 1; 47-300 Krapkowice, Bank Spółdzielczy 
w Krapkowicach, nr rachunku: 91 8884 0004 2001 0000 0244 0128. 5. Wadium wnoszone 
w pozostałych formach naleŜy złoŜyć przed upływem terminu na składanie ofert w 
siedzibie Zamawiającego, w kasie na I piętrze. 6. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu przelew naleŜy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie 
w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, 
którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 
okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca winien wykonać naleŜycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, przynajmniej dwie dostawy o wartości brutto nie mniejszej niŜ 400 tys. zł., 
polegające na dostawie sprzętu komputerowego połączonego z wdroŜeniem i 
uruchomieniem zintegrowanego systemu informatycznego, w tym przynajmniej w 
jednym zadaniu obejmującym co najmniej dwa z trzech następujących modułów: 
Elektroniczny Obieg Dokumentów, internetowe Biuro Obsługi Klienta, obsługa map 
cyfrowych, 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
nie mniejszej niŜ 100 tys. zł. lub polegać na zasobach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 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, naleŜy przedłoŜyć: 
• 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  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• 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 wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE 
OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym  

• zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeŜeli zamawiający odwołują się do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich  

• inne dokumenty 
1.Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Vista i Windows 7 /do oferty naleŜy załączyć wydruk ze 
strony Microsoft/ 2. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 
jałowym /IDLE/ wynosząca maksymalnie 23dB /załączyć oświadczenie 
producenta/ 3. Deklaracja CE /naleŜy załączyć do oferty/ 4. certyfikacja EPEAT 
/obecność oferowanego modelu komputera na stronie http://www.epeat.net, na 



poziomie min. Silver 5. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej 6. Serwer musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer Servers 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do SIWZ 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

    K1 - Cena - 70  

    K2 - okres gwarancji na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - 15  

    K3 - stawka r-g z narzutami do innych niz objęte gwarancją czynności - 15  

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 
Na podstawie art. 144 ustawy- Pzp Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, 
dokonał wyboru wykonawcy, w przypadku : 1. gdy konieczność wprowadzenia zmian 
będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na 
sfinansowanie zamówienia; 2. zaprzestania produkcji oferowanego urządzenia, 
Zamawiający dokona zamiany oferowanego urządzenia na urządzenie o nie gorszych 
paramentach, przy zachowaniu cen podanych w ofercie; 3. gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy (np. ustawowa zmiana stawki VAT) ; 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wik.krapkowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 47-300 Krapkowice ul. B. Czecha 1. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 31.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 47-300 
Krapkowice ul. B. Czecha 1 księgowość na I piętrze. 
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: Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego 



Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 
RPOP.02.00.00 Społeczeństwo informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nie przyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz nie 
podlegających 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 


