
Sosnowiec: DOSTAWA URZ ĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU 

WIZYJNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MONTAśU 

Numer ogłoszenia: 372976 - 2013; data zamieszczenia : 13.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA URZĄDZEŃ SYSTEMU 

MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MONTAśU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem umowy jest 

dostawa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. 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 
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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.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 35.12.00.00-1, 45.31.43.00-4, 32.42.20.00-3. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymga wniesienia wadium 

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 Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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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 Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

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

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� 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, wystawiony nie wcześniej niŜ 

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

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

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

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
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LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

- 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 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. 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. 2. 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. 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 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital 

Miejski 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.09.2013 

godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat). 

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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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