
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.piotrkow.pl

Piotrków Trybunalski: Rozbudowa sieci monitoringu m iejskiego w

Piotrkowie Trybunalskim.

Numer ogłoszenia: 97915 - 2015; data zamieszczenia:  02.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 732 37 60, 61, faks 44 732 37 62.

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  www.bip.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w

Piotrkowie Trybunalskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Rozbudowa sieci monitoringu

miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim polegająca na; - instalacji kamer monitoringu miejskiego w wyznaczonych

przez inwestora punktach. - rozbudowie radiowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej podłączenie nowych

kamer do istniejącej sieci monitoringu. - rozbudowie Centrum Monitoringu umożliwiająca podłączenie nowych

punktów kamerowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.97.10.00-4, 32.32.35.00-8, 32.42.10.00-0, 32.42.20.00-7,

51.51.14.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł brutto. 2.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium

wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Straży Miejskiej w Piotrkowie

Trybunalskim w GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W Piotrkowie Trybunalskim NR 46 1560 0013 2327 0180 9000

0003 a wadium w formie niepieniężnej (oryginał dokumentu) należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do

oferty. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać zapis: Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie

zadania pn. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim (nr spr. SM.S/231-18/2015). 4.

Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych,

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - złożenie oryginału wadium

wraz z ofertą, 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie wpłaty przez bank zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert (data i godzina). 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres

związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się

bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego wynikające z zapisów

specyfikacji dotyczących wadium do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie zamawiającego

przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. 7. W/w gwarancje

i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków ani merytorycznych, ani formalnych w

zakresie wypłaty gwarantowanej kwoty. 8. Zwrotu lub zatrzymania wadium zamawiający dokona zgodnie z art.

46 ustawy pzp. 9. Wykonawca, którego oferta przed terminem składania ofert nie będzie zabezpieczona

dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp., a

jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: -przy dokonaniu oceny spełniania

warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -niespełnienie chociażby
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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 do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku,

gdy wykonawca wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)

odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. o wartości, co najmniej 60 000 zł

brutto, które zawiera zakres polegał na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego IP, w którym

uruchomiono, co najmniej 12 kamer systemu monitoringu wizyjnego ( obrotowych ) z których obraz

przekazywany był drogą radiową.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winni wskazać osobę posiadającą uprawnienia w zakresie wykonywanych robót tj.:

uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,
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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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

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

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. 4. Wykaz co najmniej trzy zamówienia (wykonane w

okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to

w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. o wartości, co najmniej 60

000 zł brutto, które zawiera zakres polegał na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego IP, w którym

uruchomiono, co najmniej 12 kamer systemu monitoringu wizyjnego ( obrotowych ) z których obraz

przekazywany był drogą radiową wg załącznika nr 4; 5. Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione

w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 7. Oświadczenie wykonawcy o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 8. Protokół z wizji lokalnej - wg załącznika nr

7. 9. Wykaz n/w urządzeń ( producent oraz model ) z podaniem danych technicznych; - kamery obrotowej, -

rejestratora sieciowego, - monitora przemysłowego. 10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
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stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.

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 oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Zwiększony okres rękojmi - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.piotrkow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Straż Miejska ul. Słowackiego

19 97-300 Piotrków Trybunalski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.07.2015

godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska ul. Słowackiego 19 97-300 Piotrków Trybunalski.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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