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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 14354-2011 z dnia 2011-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów

Nazwa zadania: 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...

Termin składania ofert: 2011-02-07

Numer ogłoszenia: 16768 - 2011; data zamieszczenia: 03.02. 2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14354 - 2011 data 28.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, fax. 074 8323705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Nazwa zadania: 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 5000 punktów w teście

PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPUs bez overclockingu) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ). 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 cala 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, D-Sub ł)Akcesoria: Mysz optyczna USB,

klawiatura USB m)Obudowa: Rack maksymalnie 2U z szynami do montażu w szafie, na 8 dysków twardych 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, 7 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 - 3 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) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z

Załącznikiem Nr 6 do SIWZ). 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 cala, FullHD 1920x1080, wejście DVI, D-Sub i audio, głośniki, możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 ł)
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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) - 4 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) - na dzień ogłoszenia

przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ). b)Ekran: Minimum 17 cala 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 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 cala , 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. .

W ogłoszeniu powinno by ć: Nazwa zadania: 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 5000

punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPUs bez overclockingu) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 6

do SIWZ). 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

cala 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, D-Sub ł)Akcesoria: Mysz optyczna USB,

klawiatura USB m)Obudowa: Rack maksymalnie 2U z szynami do montażu w szafie, na 8 dysków twardych 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
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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, 7 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 - 3 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) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z

Załącznikiem Nr 6 do SIWZ). 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 cala, 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) - 4 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) - na dzień ogłoszenia

przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ). b)Ekran: Minimum 17 cala 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 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 m)

Gwarancja: Minimum 2 (dwa) lata 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 cala , 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,
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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. aa)Gwarancja: minimum 1 (jeden) rok.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 07.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów - Sekretariat, na I

pietrze w budynku administracyjno-biurowym.

W ogłoszeniu powinno by ć: 10.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów -

Sekretariat, na I pietrze w budynku administracyjno-biurowym.


