
 
Piotrków Tryb 16.07.2012. r. 
ZP/7/12 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
woj. łódzkie, tel. 44 647 51 72, faks 44 647 09 98 
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkow.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samorządowa jednostka budżetowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa, montaż, konfiguracja systemu telewizji 
dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim” 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa wraz z montażem, konfiguracją systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. 
KOD CPV  32 23 50 00-9   systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym. 

  Typ urządzeń  ściśle określony przez 

Zamawiającego lub równoważny  ( 

wykazanie równoważności obciąża 

wykonawcę )  

J.m.   Ilość 

  Rejestrator cyfrowy VODVR7516      szt.         3 

 Dysk komputerowy   HDD – WD 2TBAV-GP SATA do cctv szt. 6 

 Kamera zewnętrzna     SCB-2000P/12V   szt. 1 

Kamera zewnętrzna     n-cam 670/650TVL/7,8W    szt. 11 

Obiektyw      AI-6-60mm-DC-F1.4  szt. 1 

  Kamera kopułkowa A    `    DFL-21S   szt. 27 

Kamera  kopułkowa B   V-cam 430/600TVL/4,8W  szt. 4 

transformator video-odbiornik zasilający TRO8/400    szt. 4 

Zasilacz     29V/2,5A/AC  szt. 6 

 transformator video-odbiornik   TRO 1/400  szt. 12 

  transformator video-nadajnik TRN 1/400      szt. 43 

Monitor VGA           ASUS VE 228D  szt. 4 

 Monitor CCTV/Video    Philips 22PFL3606H    szt. 2 

Switch    NetGear ProSafe -GS108E-100PES   szt. 1 



 Przełącznik VGA-1WE/2WY     HA-42020/HAMA    szt. 1 

Zasilacz grzałki nr 10     12V/2A PROTEC szt. 1 

Szafa RACK stojąca  42U-TECNOSTEEL/F6442 kpl. 1 

Domofon       WL-06D     szt. 1 

 Unifon        WL02BFD    szt. 3 

 Zasilacz domofonu         PS-3E            szt. 1 

Rozgałęźnik   RV-1/2P  szt. 1 

  Listwa zasilająca     Fideltronik LZR-7GBW   szt. 3 

Obudowa kamery z uchwytem   GL618/12      kpl. 1 

  Gniazdo potrójne 230V      2P+Z, 16 A ( AQANT GNT-3X2P+Z)  szt. 1 

Elementy montażowe i instalacyjne Zgodnie z przedmiarem robót. 

Montaż, konfiguracja zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym systemu telewizji dozorowej CCTV.  

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:  Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie..  
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32 23 50 00-9 
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: 28 września 2012r.   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda 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 
o 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. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykaże co najmniej dwa zrealizowane zamówienia (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające 
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w 
niniejszym postępowaniu. 
o 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. 
• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 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. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
co najmniej 100 000,00zł.  
O 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. 
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 zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
• 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 
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
• III.5) INFROMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY PRZEDŁOZYĆ: 
●opis urządzeń technicznych, instrukcje obsługi. 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1.Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- wg załącznika nr1 
2.Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 
3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza).  
4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego - wg załącznika nr 2. 
5.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne - wg załącznika nr 4. 
6.Wykaz zrealizowanych zamówień (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w 
niniejszym postępowaniu - wg załącznika nr 5.  
7.Podpisany wzór umowy – załącznik nr  6. 
8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
co najmniej 100 000,00zł.  



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:  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: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.piotrkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w 
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski pok. 18 (sekretariat). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012r. 
godzina 10:00, miejsce: : Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski pok. 18 (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: nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
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. 


