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Ogtoszenie powi^zane:
Ogtoszenie nr 23330-2013 z dnia 2013-01-16 r. Ogloszenie o zamowieniu - Chojna
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji catodobowego Monitoringu wizyjnego bazy Przedsi^biorstwa
Usfug Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. przy ul. Stowiariskiej 1 w Chojnie.l.Przedmiot zamowienia
obejmuje:l)zaprojektowanie instalacji...
Termin skladania ofert: 2013-01-31

Chojna: Monitoring wizyjny Bazy Przedsi^biorstwa Uslug Komunalnych

w Chojnie Sp. z o.o. Ozn. sprawy ZP/DO/03/2012

Numer ogloszenia: 59540 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych: tak, numer

ogloszenia w BZP: 23330 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamowieri Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWAIADRES: Przedsi^biorstwo Uslug Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Stowianska 1, 74-500

Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 0914141644, faks 091 4141881.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ>\CEGO: Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaja_cego: Monitoring wizyjny Bazy Przedsi^biorstwa Uslug

Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Ozn. sprawy ZP/DO/03/2012.

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji catodobowego

Monitoringu wizyjnego bazy Przedsi^biorstwa Uslug Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. przy ul. Stowiariskiej 1

w Chojnie. IPrzedmiot zamowienia obejmuje: 1 )zaprojektowanie instalacji monitoringu, 2)montaz 10 kamer

zewn^trznych, 3) montaz instalacji (montaz urza^dzeh i okablowania), 4)programowanie, 5)uruchomienie, 6)

przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi, 7) serwis gwarancyjny, 8) serwis pogwarancyjny, 2.Obszar

monitorowania obejmuje teren bazy PUK w Chojnie Sp. z o.o. przy ul. Stowiahskiej 1 w Chojnie o powierzchni

ok. 8600 m2 zabudowany obiektami biurowo-warsztatowymi. Kamery monitorujape rozmieszczone powinny

bye w sposob umozliwiajapy obserwacj§ bramy wjazdowej, drogi wewn^trznej, miejsc parkingowych postoju

pojazdow stanowia^cych majajtek Spotki, ze szczegolnym uwzgl̂ dnieniem miejsca postoju samochodu

specjalistycznego do zbierania odpadow komunalnych stafych. 3. System monitoringu powinien skladad sî  z

minimum 10 kamer kompaktowych, zainstalowanych na sfupach oswietlenia ulicznego oraz obiektach
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budowlanych zlokalizowanych na terenie bazy SpoM 4, Wymagane jest cyfrowe urzajdzenie rejestrujace z

mozliwoscia^ rozszerzenia i podtapzenia minimum 16 kamer. 5. Zestaw rejestrujacy musi byewyposazony w

monitor kolorowy o rozdzielczosci wystarczaja^cej do identyfikacji osob oraz urzadzenia niezb^dne do

zainstalowanie zestawu, w tym okablowanie. 6.Zestaw powinien umozliwiac zdalny podglajd i obstug§ przez

Internet.?. Przebieg tras kablowych oraz szczegotowe rozmieszczenie kamer wedtug uzgodnien z

Zamawiajacym. S.Przed ztozeniem ofert Wykonawca winien dokonac wizji w terenie w celu zapoznania si§ ze

stanem istniejapym celem uzgodnienia z Zamawiajapym miejsc montazu kamer oraz tarasy i dlugosci

okablowania. 9. Wykaz wymaganych urzajdzeri oraz minimalne parametry urzajdzen niezb^dnych do

zainstalowania systemu wizyjnego zawarte sâ  w SIWZ na wykonanie Monitoringu wizyjnego Bazy PUK w

Chojnie Sp.z o.o. w rozdziale III Opis przedmiotu zamowienia. 10. SprzeJ: dostarczony w ramach realizacji

zadania musi bye sprz^tem fabrycznie nowym zakupionym w oficjalnym kanale sprzedazy producenta. 11.

Sprz^t dostarczony w ramach realizacji zadania musi posiadad swiadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej

gwarancji swiadczonej przez producenta sprz^tu. 12. Wykonawca udzieli 24 miesî cznej gwarancji na

bezawaryjna^ prac§ sytemu monitoringu. 13.W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona czterech (co 6

miesî cy od daty odbioru) bezptetnych przeglajdow gwarancyjnych instalacji monitoringu. 14.Maksymalny czas

reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi 24 godziny od momentu zgloszenia awarii. 15.Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego instalacji monitoringu. 16.Oferowany sprz^t musi

speJniac normy jakosciowe oraz posiadac znak bezpieczehstwa CE..

II.4) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): 32.00.00.00-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA ill: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Dostawa w ramach operacji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 4 Infrastruktura Ochrony

srodowiska, dziatenie 4.2 Gospodarka odpadami pod nazwa^Zakup smieciarki i pojemnikow do selektywnej

zbiorki odpadow wraz z monitoringiem dla Gminy Chojna - projekt pilotazowy Nr UDA

-RPZP. 04.02.00-32-023/11 -00..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.

IV.4) NAZWAI ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Anteny, Alarmy i Ratownictwo Medyczne Okohski Przemystaw, ul. Barnkowo 21, 74-500 Chojna, kraj/woj.
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zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartosc zamowienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZ Î NAJWYZSZ/V

Cena wybranej oferty: 18478,29

Oferta z najnizsza, cena,: 18478,29 / Oferta z najwyzsza. cenâ : 68634,00

Waluta: PLN.
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