
Dęblin: Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego

kompleksów boisk sportowych w Dęblinie budowanych w ramach

projektu pn. Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w

Dęblinie.

Numer ogłoszenia: 195976 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin , ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 081 883-00-01, faks 081

880-19-11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: bip.um.deblin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego

kompleksów boisk sportowych w Dęblinie budowanych w ramach projektu pn. Budowa osiedlowych stref

sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę oraz montaż systemu

monitoringu wizyjnego kompleksów boisk sportowych w Dęblinie budowanych w ramach projektu pn. Budowa

osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie, w tym: 1) Instalację kamery kopułkowej obrotowej na słupie

oświetleniowym na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6. 2) Instalację

trzech kamer stacjonarnych na elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Gen. pil. Kowalskiego 20.

3) Instalację kamery kopułkowej obrotowej na attyce bloku mieszkalnego przy ul. Stężyckiej 50. 4) Instalację

kamery kopułkowej obrotowej elewacji zewnętrznej domu mieszkalnego przy ul. Asnyka 17. 5) Instalację

zestawów do przesyłania sygnału wizyjnego oraz niezbędnego okablowania w w/w lokalizacjach. 6) Doposażenie

serwerowni w Urzędzie Miasta Dęblin w jednostkę serwerową, oprogramowanie zarządzające oraz monitor LCD.

7) Wyposażenie i instalacja stanowiska klienckiego (jednostka PC, monitory LCD, klawiatura sterująca, niezbędne

oprogramowanie). 8) Uruchomienie, konfiguracja oraz integracja systemu monitoringu z obecnie posiadanym przez

Zamawiającego. 9) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 10) Wykonanie dokumentacji
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powykonawczej w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia - projekt wykonawczy - załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element

pomocniczy do obliczenia ceny oferty - załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również

przeszkolenie z zakresu obsługi i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego osób wyznaczonych przez

Zamawiającego. Minimalna liczba godzin szkolenia - 16 godz. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie

Zamawiającego w terminach i godzinach przez niego wskazanych. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia - projekcie wykonawczym oraz w przedmiarach pojawią się wskazania znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów i urządzeń przyjętych do

wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować rozwiązania równoważne pod warunkiem, iż wykaże

że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z art.

30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy

Pzp)..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.10.00.00-1, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 32.42.40.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku określonego w niniejszym punkcie - Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę z montażem odpowiadającą swoim rodzajem i

wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę wraz z montażem systemu

monitoringu wizyjnego o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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, 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

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

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

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj: termin

może ulec zmianie w przypadku: 1) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych,

które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 2) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od

Wykonawcy uniemożliwiających ich realizację zgodnie z warunkami technicznymi w terminie podanym w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

bip.um.deblin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek Wykonawcy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530

Dęblin, pok. nr 12. Cena specyfikacji: 100,00 PLN..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2011

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, Sekretariat..

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: Zamówienie to będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013..

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