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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112 
www.szpital.sosnowiec.pl, zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 

ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3 wraz z usługą montaŜu o parametrach technicznych i uŜytkowych 
szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.  

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 
2.1 Zakres dotyczący systemu monitoringu wizyjnego Szpitala, w tym;  

a) dostawę sprzętu i urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-uŜytkowym, 
b) roboty instalacyjne w budynkach: 
- montaŜ korytek kablowych,  
- montaŜ okablowania strukturalnego,  
- montaŜ kamer,  
- montaŜ urządzeń wyświetlających i sterujących pracą systemu, 
- podłączenie kompletnego systemu wizyjnego,  
- programowanie układu.  

 Szczegółowy zakres robót zgodny z programem funkcjonalno-uŜytkowym wg załącznika nr 7 do SIWZ; 
2.2.Zakres dodatkowy nie objęty programem funkcjonalno-uŜytkowym na dostawę sprzętu i urządzeń monitoringu 

wybranych sal chorych - 4 sale na V piętrze i jedna na IV piętrze w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1, w 
tym;  
a) zakup i montaŜ dodatkowych  kamer IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o 
rozdzielczości Full HD  1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela w ilości 5 szt.,  
b) zakup dwóch stacji monitorujących wraz z oprogramowaniem (system operacyjny Windows 7 Prof.) 
montaŜu o parametrach technicznych i uŜytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.  
c) montaŜ okablowania strukturalnego w pomieszczeniach chorych – 5 sal 

  d) podłączenie urządzeń do istniejącej sieci.  
2.3.  Wykonanie projektu, przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia.  
2.4 Przeszkolenie osób przewidzianych do obsługi i kontroli wykonanego systemu w zakresie obsługi z poziomu 

administratora i uŜytkownika, a takŜe udzielenie instruktaŜu obsługi w dziedzinie podstawowych usług 
serwisowych w kaŜdym z obiektów Szpitala.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równowaŜnych opisanych 
w załączniku nr 7 do SIWZ i formularzu rzeczowo-finansowym. Wszelkie „produkty” pochodzące od 
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy uŜytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc 
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równowaŜne o parametrach jakościowych i cechach uŜytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym kaŜdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złoŜenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora Programu funkcjonalno-
uŜytkowego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego 
decyzji o akceptacji „równowaŜników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównowaŜności”. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i uŜyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie 
uŜywane. 

 
5. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 18.09.2013r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Szpitalnej 1 (Dział Techniczny) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w 
innym terminie jednakŜe nie późniejszym niŜ na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niŜ wskazany 
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wyŜej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących 
przedmiotowego postępowania. 

 
III. Termin i warunki realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia  będzie zrealizowany w terminie: do 21 dni od dnia podpisania umowy.  
2. Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3. 
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
-  warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca  wykaŜe w okresie ostatnich trzech lat,  
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wykonanie co najmniej dwóch dostaw wraz z montaŜem systemu monitoringu wizyjnego, kaŜde o wartości 
minimum 150 000,00 zł brutto,   

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie 
dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych w ofercie. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i 
realizacji zamówienia. Zawartość oferty 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naleŜy złoŜyć: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

b) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej). 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się 
odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć:  

- wykaz wykonanych głównych dostaw wraz z montaŜem, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonywanych głównych dostaw wraz z montaŜem w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, Ŝe zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - co najmniej 
dwóch dostaw wraz z montaŜem systemu monitoringu wizyjnego, kaŜde o wartości minimum 150 000,00 zł 
brutto. 

4. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego naleŜy:  



4 
 

- przedłoŜyć katalog, ulotki lub inny dokument, szczegółowo opisujący proponowane urządzenia, potwierdzające 
spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia. 
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 
23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w 
art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub 
Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza. 

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy: 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ, 
- formularz rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ 
-  wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 
- wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią 
imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym 
brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5,  6 na drukach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ. 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz 

faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  w pkt. 2.   

6. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych, 
tel: (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131,   
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl,  

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z 
podziałem na części. 
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3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek 
część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upowaŜnione do 

reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na język polski. 
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. 

Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. 

Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 
9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca 
winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej 
wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 
Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na:  NA  DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
WRAZ Z USŁUGĄ MONTA śU 

  
ZP-2200-64/13 
Nie otwierać przed: 24.09.2013r. godz. 1030 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak składana oferta – w 
zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  
IX.  Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 24.09.2013r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.09.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych, Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę w formularzu ofertowym w formie ryczałtu, (którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego) 
2. Wykonawca poda szczegółowe składniki ceny ryczałtowej w formularzu rzeczowo-finansowym,  sporządzonym 

wg załącznika nr 4 do SIWZ, który ze względu na siedziby i finansowanie został podzielony na części. 
3.  Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu 

przedmiotu zamówienia, formularza rzeczowo-finansowego jak równieŜ w nich nie ujęte, a bez których nie 
moŜna wykonać zamówienia. Cena będzie ostateczna, obejmująca wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a takŜe koszty serwisu, gwarancji i rękojmi.   

4. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
UWAGA!  
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1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym naleŜy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch 
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, 
poz. 1337)- "końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla się do 1 
grosza". 

2. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy 

Pzp. 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego  
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.  
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183, w terminie nie 

krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, 
jeŜeli: 
a) do postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaŜe wybranemu w wyniku niniejszego postępowania 
Wykonawcy. 

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 
2013r., poz. 907)  

2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi jeŜeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 
c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
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- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1  
ZP-2200-64/13 
 
 
 
……………………………………                                                                                                                                 
   (pieczęć firmowa )    
 

Formularz oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 

siedziba/adres: ......................................................................................................................... 

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na NA  
DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z USŁUG Ą MONTA śU 
oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie ryczałtowej: 
 

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 

   

 
zgodnie z formularzem rzeczowo-finansowym wg załącznika nr 4 do SIWZ 
 
2. Warunki płatno ści:  

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po 
dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia. 

3. Udzielamy gwarancji na okres ……………… miesięcy (min. 36 m-cy), 
podać 

4. Udzielamy gwarancji na system okablowania na okres ………………..lat (min. 25 lat), 
podać 

5. Udzielamy  rękojmi na okres …………… miesięcy (min. 36 m-cy), 
.     podać 

6. Termin wykonania zamówienia : 
a) Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od podpisania umowy.  
b) Oświadczam, Ŝe następująca część zamówienia: …………................................................. będzie 

powierzona podwykonawcom. 
7.  Oświadczam, Ŝe: 

a. Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.  
b. Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
c. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ. 
d. Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas i na warunkach wskazanych w SIWZ. 
 

 
 
 
Data:    .............................. 
                                                               .............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-64/13                                                                                                                  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o nie podleganiu wykluczeniu 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące: 

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907), oświadczamy, Ŝe: 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z 
późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 
* dołączamy do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku 
przynaleŜności do grupy) 
 

                                                                                 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-64/13 

UMOWA NR ............. - wzór 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) 
przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-64/13 została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3 wraz z usługą montaŜu o parametrach technicznych i uŜytkowych 
szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.  

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 
2.1 Zakres dotyczący systemu monitoringu wizyjnego Szpitala, zgodny z programem funkcjonalno-
uŜytkowym wg załącznika nr 7 do SIWZ, w tym:  
a) dostawa sprzętu i urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-uŜytkowym, 
b) roboty instalacyjne w budynkach: 
- montaŜ korytek kablowych,  
- montaŜ okablowania strukturalnego,  
- montaŜ kamer,  
- montaŜ urządzeń wyświetlających i sterujących pracą systemu, 
- podłączenie kompletnego systemu wizyjnego,  
- programowanie układu.  

2.2.Zakres nie objęty programem funkcjonalno-uŜytkowym na dostawę sprzętu i urządzeń monitoringu wybranych 
sal chorych - 4 sale na V piętrze i jedna na IV piętrze w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1, w tym;  
a) zakup i montaŜ dodatkowych  kamer IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o 
rozdzielczości Full HD  1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela w ilości 5 szt.,  
b) zakup dwóch stacji monitorujących wraz z oprogramowaniem (system operacyjny Windows 7 Prof.) 
montaŜu o parametrach technicznych i uŜytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.  
c) montaŜ okablowania strukturalnego w pomieszczeniach chorych – 5 sal 

  d) podłączenie urządzeń do istniejącej sieci.  
2.3.Opracowanie projektu, przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia, kart 

gwarancyjnych.  
3. Wykonawca przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi z poziomu administratora i 

uŜytkownika, a takŜe udzieli instruktaŜu obsługi w dziedzinie podstawowych usług serwisowych – w kaŜdym z 
obiektów Szpitala.  

§2  
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, w wysokości: 

netto: …………….. VAT …………………………..brutto   ……………………,  
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(słownie:  …………………………………………………), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 
– formularzem rzeczowo-finansowym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie 
moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu umowy poza okolicznościami 
wymienionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Cena za wykonanie przedmiotu umowy moŜe ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Cena brutto wynikająca ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegnie zmianie, przy zachowaniu 
ceny netto. 

5. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia 
aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili 
powstania obowiązku podatkowego. 

§ 3 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Przedmiot umowy będzie rozliczony na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu wszystkich prac 
objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. NaleŜność wynikającą z faktury Zamawiający ureguluje w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 
do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru. 

4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca załączy do wystawionej 
przez siebie faktury: 
a. zestawienie naleŜności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,   
b. dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców, o 

których mowa w pkt a; dowodem zapłaty jest dokument wystawiony przez bank podwykonawcy, z 
którego wynika uznanie rachunku bankowego podwykonawcy naleŜnej mu kwoty lub inny dowód 
zapłaty,  

c. oświadczenie podwykonawcy, złoŜone nie później, niŜ w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z Ŝadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z 
umowy na podwykonawstwo.  

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 4 pkt b i c, Wykonawca wyraŜa zgodę, aby 
jego naleŜność z bieŜących faktur, w wysokości odpowiadającej zadłuŜeniu Wykonawcy wobec 
podwykonawców, wynikającemu z faktur, o których mowa w ust. 4 pkt a, Zamawiający przekazywał 
bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

6. Wynagrodzenie naleŜne podwykonawcom nie moŜe przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 
niniejszej umowie.  

§4  
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  w terminie do 21 dni  od podpisania umowy.  
2.  Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.  
3. Wykonawca oświadcza, iŜ przyjmuje do wiadomości, Ŝe ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, a za 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca.  

4. Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie czynnego obiektu szpitalnego.  
5. Przedmiot umowy będzie realizowany w całości z zastosowaniem urządzeń i materiałów Wykonawcy, 

odpowiadających, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.   
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe:  

1) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy 
i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z naleŜytą starannością, aktualną wiedzą i techniką, do której 
zobowiązany jest specjalista,  

2) na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się z terenem i warunkami, 
na którym będą prowadzone prace, znane mu są: ogólne oraz szczegółowe warunki związane z terenem 
robót i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót i bezpieczeństwa pracy, ryzyka i zakres 
odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy,  
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3) dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które w pełni uwzględnił w oszacowaniu wartości 
oferty,  

4) z naleŜytą starannością rozwaŜył wszelkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności konieczne do naleŜytego wykonania umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac instalacyjnych i montaŜowych w sposób zapewniający 
Zamawiającemu moŜliwość nieprzerwanego funkcjonowania poza ściśle określonym terem robót.   

8. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP. Wykonawca będzie na 
bieŜąco zabezpieczał wszelkie miejsca związane z przedmiotem umowy. Zakres zabezpieczeń obejmuje 
wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy Wykonawcy, Zamawiającego 
jak i osoby trzecie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego przy pracach instalacyjnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719). 

10. W przypadku zaistnienia siły wyŜszej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonywania prac 
awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub innymi skutkami zdarzeń powodujących 
lub mogących spowodować bezpośrednie zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie 
oraz zagroŜenie dla obiektu lub osób pozostających w jego pobliŜu Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających 

11. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
11.1 Podpisane protokołu odbioru nastąpi po 7-dniowym okresie bezawaryjnego funkcjonowania nowo 
zamontowanych urządzeń. 

12. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie określonym 
przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Stwierdzenie przez 
Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru 
bez zastrzeŜeń. 

13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
- karty gwarancyjne. Brak wskazanego dokumentu spowoduje, Ŝe Zamawiający nie podpisze protokołu zdawczo-

odbiorczego. 
14. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-

odbiorczego pełni – Koordynator ds. technicznych działu technicznego, tel. nr 32/ 41 30 150. 
15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-

odbiorczego pełni: ................................................, tel. nr........................................................................ 
16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14 i 15, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 
§5  

GWARANCJA I R ĘKOJMIA  
1. Strony postanawiają, iŜ niezaleŜnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy 
przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. 

2. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i 
gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezaleŜnie od ich wcześniejszych 
odbiorów. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …..miesięcy.  
4. Udzielamy gwarancji na system okablowania na okres …….. lat.  
5. Wykonawca udziela rękojmi na okres …….. miesięcy.  
6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego, a w przypadku 

usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru końcowego – po podpisaniu protokołu ich usunięcia.  
7. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w 

okresie gwarancji i rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu 
usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak równieŜ jej usunięcie zostanie stwierdzone przez strony 
protokolarnie. Gwarancja i rękojmia zostaje przedłuŜona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu 
wad, a ich usunięciem. 

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do: 
8.1 usunięcia ujawnionych wad i usterek w terminie: 

a) 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki 
mającej wpływ na eksploatację obiektu, 
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b) 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki 
niemającej wpływu na eksploatację obiektu. 

8.2 konserwacji w zakresie: 
a)  przeglądu sprawności systemu - raz na kwartał,  
b) czyszczenia obudów kamer – na zgłoszenie Zamawiającego, lecz nie rzadziej niŜ raz na kwartał.  

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad 
i usterek na własny koszt i ryzyko. Bezskuteczny upływ terminów wskazanych w ust. 9 uprawnia 
Zamawiającego do powierzenia zadania usunięcia wady lub usterki innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Działanie takie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. 

10. W przypadku wad ukrytych obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
§ 6  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,  

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleŜących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,  

1.3. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w 
wysokości 1% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie 
Zamawiający moŜe od umowy odstąpić z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze 
świadczonych dostaw zgodnie z umową lub teŜ nienaleŜycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w trybie natychmiastowym, bez dodatkowego 
wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji umowy. 

W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciąŜeniowej, w 
terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar 
umownych z naleŜności wobec Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy 
niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. 
W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z 
tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią 
o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.  

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w 
ust.5. 

§ 7  
SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 
W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca 
rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z 
dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 8  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 
Załącznik nr 1 – Formularz rzeczowo-finansowy,  
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Załącznik nr  4 
ZP-2200-64/13       FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY 
I. OBIEKT: ul. Zegadłowicza 

Lp. Opis wymagania  techniczne Produkt 
przykładowy 

Ilość Cena jedn. 
netto 

VAT w 
% 

Wartość  
netto 

Wartość brutto  Proponowany produkt 
Opisać /podać nazwę, 
symbol, producenta 
/tylko w miejscach 

niewykrzyŜykowanych/ 
1 kamera IP 1,3 mpx, 

obiektyw 2.8-8mm 
Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.11-13 

SONY SNC-
CH120 

7 szt 
     

2 obiektyw mpx 3.8-13mm Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.12-13 

FUJI 
DV3.4X3.8SA-
SA1 

1 szt 
     

3 obudowa zewnętrzna z 
uchwytem 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.14 

Gl-618 
7 szt 

     

4 kamera kopułkowa 1.3 
mpx obiektyw 2.3mm 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.13-14 

SONYSNC-
DH110W 

4 szt 
     

5 rejestrator IP 16 kanałów, 
HDD 4TB 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.17 

SONY NSR-
500/4TB 

1 szt 
     

6 skrętka kategorii 5E  CAT5e F/UTP 750 mb     xxxxxxxxxxx 
7 punkt kliencki pracujący 

w paśmie 5GHz 
Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.20-21 

Nanostation M5 
2 szt 

     

8 zasilacz do kamery  AWZ522 1 szt      
9 stacja kliencka 

ThinkCentre E92 i5-3470, 
karta grafiki RAM 1GB, 
dwumonitorowa 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.15-16-17 

ThinkCentre 
E92 

1 szt 

     

10 monitor LCD 24" Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.14-15 

SyncMaster 24 
1 szt 

     

11 switch Poe, 24 porty w 
tym 12 z PoE, dwa SFP 
1Gb 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.18-20 

Cisco 
SRW224G4P-
K9 

1 szt 
     

12 przewód zasilający OMY 
2x1mm2 

   
440 mb 

    xxxxxxxxxxx 

13 rurka instalacyjna    450 mb     xxxxxxxxxxx 
14 materiały instalacyjne, 

akcesoria 
   

1 kpl 
    xxxxxxxxxxx 

15 szafa rackowa wisząca 
15U 

   
1 szt 

    xxxxxxxxxxx 
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16 zasilacz awaryjny Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.17-18 

UPS Eaton 
Ellipse MAX 

600 
1 szt 

     

17 ochronnik 
przeciwprzepieciowy 

 Axxon PoE 
7 szt 

    
xxxxxxxxxxx 

18 ROBOCIZNA - układanie 
kabli i korytek ,  
programowanie , 
podłaczanie , testowanie 

  

1 kpl 

    

xxxxxxxxxxx 

19 instalacja, konfiguracja, 
uruchomienie systemu 

   
1 kpl 

    
xxxxxxxxxxx 

20 wykonanie projektu    1 kpl     xxxxxxxxxxx 

21 Inne koszty nie ujęte w 
programie funkcjonalno-
uŜytkowym i formularzu 
rzeczowo-finansowym, a 
niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia 

  

 

    

xxxxxxxxxxx 

RAZEM WARTO ŚĆ   xxxxxxxxx 
II. OBIEKT ul. Szpitalna 1 

Lp. Opis wymagania  techniczne Produkt 
przykładowy 

Ilość Cena jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość  
netto 

Wartość 
brutto 

Proponowany produkt 
Opisać /podać nazwę, 
symbol, producenta 

Finansowanie z dotacji 
1 kamera IP 1,3 mpx, 

obiektyw 2.8-8mm 
Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.11-13 

SONY SNC-
CH120 

5 szt 
     

2 obiektyw do kamery j/w 
mpx 2.8-8,0mm 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy - str.12-13 

FUJI 
DV3.4X3.8SA-
SA1 

1 szt 
     

3 obudowa zewnętrzna do 
kamery j/w z uchwytem 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.14 

�o-618 
5 szt 

     

4 rejestrator IP 16 kanałów, 
HDD 4TB 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.17 

SONY NSR-
500/4TB 

1 szt 
     

5 skrętka kategorii 5E  CAT5e F/UTP 580 mb     xxxxxxxxxxx 
6 punkt kliencki pracujący 

w paśmie 5GHz 
Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.20-21 

Nanostation M5 
2 szt 

     

7 zasilacz do kamery  AWZ522 1 szt     xxxxxxxxxxx 
8 stacja kliencka 

ThinkCentre E92 i5-3470, 
Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.15,16,17 

ThinkCentre 
E92 

1 szt 
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karta grafiki RAM 1GB, 
dwumonitorowa wraz z 
oprogramowaniem 
zarządzającym 

9 monitor LCD 24” Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.14-15 

SyncMaster 24 
1 szt 

     

10 switch Poe, 24 porty w 
tym 12 z PoE, dwa SFP 
1Gb 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.18-20 

Cisco 
SRW224G4P-
K9 

1 szt 
     

11 przewód zasilający OMY 
2x1mm2 

  
250 mb 

    
xxxxxxxxxxx 

12 rurka instalacyjna   380 mb     xxxxxxxxxxx 
13 szafa rackowa wisząca 

15U 
  

1 szt 
    

xxxxxxxxxxx 

14 zasilacz awaryjny Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.17-18 

UPS Eaton 
Ellipse MAX 
850 

1 szt 
    

 

15 ochronnik 
przeciwprzepięciowy 

 Axxon PoE 
5 szt 

    
xxxxxxxxxxx 

16 projekt   1 kpl     xxxxxxxxxxx 
17 materiały instalacyjne, 

akcesoria w tym ( kołki 
rozporowe, uchwyty , 
opaski śruby ,nakrętki ) 

  

1 kpl 

    

xxxxxxxxxxx 

18 ROBOCIZNA – 
układanie kabli i korytek,  
programowanie, 
podłączanie, testowanie  

  

1 kpl 

    

xxxxxxxxxxx 

19 instalacja, konfiguracja, 
uruchomienie systemu 

  
1 kpl 

    
xxxxxxxxxxx 

20 Inne koszty nie ujęte w 
programie funkcjonalno-
uŜytkowym i formularzu 
rzeczowo-finansowym, a 
niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia 

  

 

    

xxxxxxxxxxx 

RAZEM WARTO ŚĆ   xxxxxxx 
Finansowanie własne 

1 kamera kopułowa 1.3 mpx 
obiektyw 2.3mm 

Program funkcjonalno-
uŜytkowy – str.13-14 

SONY SNC-
DH110W 

2 
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2 CAT5e F/UTP skrętka kategorii 5E  40 mb     xxxxxxxxxxx 
3 skrętka kategorii 5E przewód zasilający  40 mb     xxxxxxxxxxx 
4 rurka instalacyjna rurka instalacyjna  35 mb     xxxxxxxxxxx 
5 ROBOCIZNA – 

układanie kabli i korytek, 
programowanie, 
podłączanie, testowanie 

  

1 kpl 

    

xxxxxxxxxxx 

Monitoring sal  
6 IP kopułkowych 

megapikselowych z 
elektroniczną funkcją 
dzień/noc o rozdzielczości 
Full HD  1920x1080, 
rozdzielczość przetwornika 
2.0 megapiksela 

  

5 szt 

     

7 stacja kliencka ThinkCentre 
E92 i5-3470, karta grafiki 
RAM 1GB, dwumonitorowa 
wraz z oprogramowaniem 
zarządzającym 

  

2 szt 

     

8 monitor LCD 24”   2 szt      

9 switch Poe, 24 porty w tym 
12 z PoE, dwa SFP 1Gb 

  
1 szt 

     

10 Inne koszty nie ujęte w 
programie funkcjonalno-
uŜytkowym i formularzu 
rzeczowo-finansowym, a 
niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia 

  

 

    

xxxxxxxxxxx 

RAZEM WARTO ŚĆ   xxxxxxx 
OGÓŁEM WARTO ŚĆ POZ. I + POZ. II    xxxxxxx 

 

................................dnia..............................        ........................................................................ 
( podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 

 
- przedłoŜyć katalog, folder, ulotki lub inny dokument, szczegółowo opisujący proponowane urządzenia, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ 

warunków przedmiotu zamówienia - dla poz. określonych jako niewykrzyŜykowane. 
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Załącznik nr  5 
ZP-2200-64/13 

………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 

WYKAZ 
DOSTAW WRAZ Z MONTA śEM SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Lp 
Przedmiot zamówienia  

 
Termin rozpoczęcia 

i ukończenia 

Nazwa, adres Zamawiającego na 
rzecz, którego wykonywana była 

dostawa 

 

 
 
 

   

 
 
 

 
 

  

 
 
 

   

 

................................dnia.............................. 

 
........................................................................ 
( podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 

 
 
 
NaleŜy załączyć dowody, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 
- co najmniej 2 zamówienia dostaw wraz z montaŜem systemu monitoringu wizyjnego, kaŜde o wartości 
minimum 150 000,00 zł brutto,   
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Załącznik nr  6 
ZP-2200-64/13 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ 
Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH DO ŚWIADCZENIA NIEZB ĘDNEGO DLA WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA,   
 

Imię i nazwisko  Informacje na temat 
kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia  
 

Zakres wykonywanych 
czynności w 

przedmiotowym 
zamówieniu 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 
osobami 
(forma zatrudnienia) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 
 

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w 
dowolnej, dozwolonej przez prawo formie (np. jako podwykonawca, doradca, konsultant, czy teŜ na innej 
podstawie). 

W przypadku osób fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą naleŜy do oferty dołączyć 
pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 

 
Data:    .............................. 

 
 

........................................................................ 
( podpis i pieczątka imienna  

                            osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


