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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI OKR ĘGU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZ ĘSTOCHOWIE 

           42-202 CZĘSTOCHOWA  UL. JASKROWSKA 14/20 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIW Z) 

NA 

DOSTAWĘ TABLETÓW Z DODATKOWYM WYPOSA ŻENIEM 
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Rozdział I. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                                            

w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy                       

w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty   w całości, NIP 573-000-38-41,REGON 150354701,tel. (34) 

365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: poczta@pwik.czest.pl . 

 

Rozdział II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 126 sztuk  tabletów spełniających następujące parametry; 

Przekątna ekranu 8'' 

Rozdzielczość Minimum 1280 x 800 

System operacyjny Android 4.4 lub nowszy 

Procesor Minimum Quad Core 

Taktowanie procesora Minimum 1.2 GHz 

Zainstalowana pamięć RAM Minimum 1.5 GB 

Pamięć wewnętrzna Minimum 16 GB 

Czytnik kart pamięci Tak 

Typ kart pamięci microSD – obsługa pamięci 64GB 

Aparat fotograficzny Tak 

Aparat - Przód Minimum 1.2 Mpix 

Aparat - Tył Minimum 3.1 Mpix 

Komunikacja 

• Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

• Bluetooth 4.0 

• NFC 

• GPRS 

• UMTS (3G) 

• LTE (4G) 

Modem WWAN (3G) / LTE (4G) Wbudowany 

Funkcja telefonu komórkowego Tak 

Karta SIM Micro 

GPS Tak 
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Gniazda we/wy 

• 1 x 3,5 mm minijack 

• 1 x micro USB (Type B) 

Pojemność baterii Minimum 4450 mAh 

 

Odporność na skutki upadku z wysokości  min. 1 metra (standard MIL STD 810G) 

Odporność na pył (zgodność ze standardem IP67 ) 

Odporność na zalanie wodą 

 

Czas pracy: transmisja 3G do 11h, transmisja LTE do 10h, transmisja Wi-Fi do 12h 

 

Wymagane dodatkowe wyposażenie:  

• antywstrząsowy uchwyt samochodowy do zamocowania oferowanego tabletu 

• ładowarka samochodowa podłączana do gniazda zapalniczki – o wydajności prądowej nie 

mniejszej niż wskazana przez producenta oferowanego tabletu 

 

2. Urządzenia  muszą być fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe, w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

3. Wymagana gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Jeżeli 

okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta 

sprzętu. Zamawiający wymaga dla oferowanego sprzętu serwisu w Polsce. 

4. Serwis Wykonawcy zobowiązany jest wykonywać naprawy gwarancyjne uszkodzonego sprzętu                  

w ciągu 7 dni roboczych od mailowego zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku gdy naprawa nie 

będzie mogła być zrealizowana w tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć i sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od uszkodzonego.  

5. W przypadku gdy ewentualne uszkodzenie nie będzie kwalifikowało się do naprawy Wykonawca 

zobowiązany jest do bezpłatnego wymienienia uszkodzonego sprzętu na nowy, niewadliwy. 

6. Wraz z tabletami  należy dołączyć  instrukcje obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, listę 

punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt. 

Rozdział III. Termin i opis sposobu wykonania zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 

22.12.2017r.  
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2. Transport do siedziby  Zamawiającego  w Częstochowie przy   ul. Jaskrowskiej 14/20, na  koszt                       

i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. 

4. Zapłata należności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy.  

5. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

Rozdział IV. Cena ofertowa 

1. Ceną ofertową jest wartość łączna za  tablety wraz z wyposażeniem określonymi  w  rozdziale II. 

2. Cena ofertowa ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (transport, rozładunek 

itd.). 

Rozdział V. Sposób złożenia  oferty  

1. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem 

platformy zakupowej . 

2. Wykonawca składa ofertę wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej platformy                

i wysyła go do Zamawiającego tą samą drogą.   

3. Wykonawca winien podać dokładną nazwę oferowanego urządzenia.                                                                                                                             

Rozdział VI. Procedura i kryteria wyboru oferty 

1. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %. 

2. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie jedno lub dwuetapowe. W pierwszym etapie oferty 

mogą składać wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone niniejszą  SIWZ. 

3. Po I etapie  Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę 

bądź zaprosić wybranych Wykonawców do udziału  w II etapie postępowania   w formie  aukcji za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 

4. WZÓR UMOWY stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest 

jednoznaczne    z akceptacja wzoru umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

 

Częstochowa, dn. 29.11.2017 r.     
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Przewodniczący Komisji Przetargowej –  P. Tadeusz Koch _________________ 

Sekretarz – P. Katarzyna Walenta       _________________ 

Członek – P. Krzysztof Nowak     _________________ 

Członek – P. Dymitr Angełow       _________________ 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____________________ 

 

 

 

 


