
Piotrków Trybunalski, dnia 17.09.2009 r. 
SPZ.341-11-1-4/2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z PODANIEM INFORMACJI O 
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w 10 szkołach w Piotrkowie 
Trybunalskim (w tym w 6 szkołach podstawowych i 4 szkołach ponadgimnazjalnych) . 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Instalacje monitoringu wizyjnego zostaną zamontowane w następujących szkołach, zgodnie z zamieszczona w tabeli 
specyfikacją : 
Lp. Nazwa Szkoły Ilość kamer 

zewnętrznych 
Ilość kamer 

wewnętrznych 
Typ rejestratora 

1 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

1 1 4 kanałowy 

2 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

1 3 8 kanałowy 

3 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

2 2 8 kanałowy 

4 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

2 4 8 kanałowy 

5 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

3 5 16 kanałowy 

6 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

7 1 16 kanałowy 

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Piotrkowie Trybunalskim 

4 4 16 kanałowy 

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 
w Piotrkowie Trybunalskim 

1 7 16 kanałowy 

9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w Piotrkowie Trybunalskim 

2 6 16 kanałowy 

10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 
w Piotrkowie Trybunalskim 

4 4 16 kanałowy 

 
 

3. Opis techniczny i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
Rozmieszczenie  urządzeń planowanych do instalacji w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku 
nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 
Na przedmiot zamówienia składają się :  
A – wykonanie instalacji przesyłu sygnału i zasilania urządzeń z materiałów wykonawcy; 
B –dostawa i montaż kamer zewnętrznych wraz z mikrofonami, obudowami i uchwytami; 
C – dostawa i montaż kamer wewnętrznych wraz z mikrofonami, obudowami i uchwytami; 
D – dostawa, montaż i programowanie urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk; 
E – dostawa i montaż monitora współpracującego z urządzeniem rejestrującym; 
F – uruchomienie i regulacja systemu; 
G – wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
H – instruktaż i przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi urządzeń. 
 
Specyfikacja urządzeń: 
1) Rejestratory obrazu i dźwięku o parametrach: 

- pentaplex  
- ilość kanałów wyszczególniona w tabeli w pkt 2 
- kompresja H.264 
- możliwość zapisu audio 
- możliwość pracy w sieci 
- wyjście VGA 
- wyjście USB 
- dysk twardy min. 500GB 
- nagrywarka DVD 

2) Kamery zewnętrzne o parametrach: 
- obraz w kolorze 
- rozdzielczość min. 500 linii 
- obiektyw 3,5-8mm 
- obudowa z grzałką i uchwytem 
- Tryb pracy: dzień /noc 

3) Kamery wewnętrzne o parametrach: 
- obraz w kolorze 
- rozdzielczość min. 480 linii 



- obiektyw 2,7-8mm 
- tryb pracy: dzień/noc 
- obudowa wandaloodporna 

4) Mikrofony pojemnościowe. 
5) Monitory LCD o przekątnej obrazu 19” 
 
Wymagania techniczne:  
a)dopuszcza się wykonanie instalacji przesyłu sygnału i zasilania urządzeń w osłonach instalacyjnych PCV, na tynku; 
b)urządzenia rejestrujące powinny umożliwić podłączenie urządzeń pozwalających na wydrukowani zarejestrowanego 

obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi; 
c) urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu, powinny spełniać wymogi określone Polska Normą PN-

EN 50132-7 dla systemów dozorowych CCTV oraz wymagania zasadnicze określone odpowiednio w art.1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007r. O kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556), albo w art. 153 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); 

d) rejestratory powinny zapewnić takie możliwości, by utrwalone na dysku twardym nagrania można było 
przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni. 

e) system monitoringu powinien zapewniać możliwość permanentnej rejestracji obrazu (24 godz. na dobę); 
f)  wykonawca we własnym zakresie dokona pomiaru długości okablowania; 
g) urządzenia i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2009 r. 
 
UWAGA!!!  WYKONAWCA ZAPEWNI W OKRESIE GWARANCJI, W DNIACH ROBOCZYCH CZAS REAKCJI NA AWARIĘ – 
12 GODZIN OD MOMENTU ZGŁOSZENIA 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2009 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne; wg załącznika nr 6 
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem       technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące 
warunki: 
a)wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy prace 
odpowiadające rodzajem i wartością  dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
150.000,00 zł brutto każda; 
b)wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności,  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a)Wykaz wykonanych min. 3 zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie tj. 3 usługi dotyczące przedmiotu zamówienie o wartości nie mniejszej niż 
150.000 zł brutto każda – wg załącznika nr 4. 
b) Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 4 
c) wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – wg 
załącznika           nr 5 
3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     niniejszego zamówienia.  
4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:  

a)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie            art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg załącznika nr 3; 

 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie 
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 



spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych   w art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.. 

1.    Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 28.09.2009 r.  do godz. 9:00 w wysokości 2.500 zł.  

2.    Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a)    pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 
05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg 
nieograniczony na: „Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w 10 szkołach w Piotrkowie Trybunalskim” 

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)    gwarancjach bankowych, 

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych , 

e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.).   

3.    Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

4.    Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w 
Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5.    Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium 
(w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 28.09.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 28.09.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP 
Data wysłania 17/09/2009 Numer: 158225-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Karol Strojecki  tel. 044 732-77-41ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 306, Maria Kłopotowska tel. 732-18-80 ul. Pasaż 
Rudowskiego 10 pok. nr 319. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasaż K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunalski. 

 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  USTANOWIENIA  DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE 
PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


