Myślenice: Modernizacja systemu alarmowo - ostrzegawczego Miasta i
Gminy Myślenice
Numer ogłoszenia: 236430 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
woj. małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu
alarmowo - ostrzegawczego Miasta i Gminy Myślenice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i zainstalowanie: 1) 4 kompletów elektronicznych syren
alarmowych wraz ze sterownikami radiowymi w zakresie pasma VHF, 2) 14 stacji
obiektowych do kontroli i sterowania syrenami mechanicznym, 3) komputerowej stacji
bazowej do kontroli i sterowania funkcjami elektronicznych i mechanicznych syren
alarmowych, 4) laptopa z oprogramowaniem umożliwiającym programowanie stacji
obiektowych, 5) projektora multimedialny do wizualizacji danych. 2. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych dostarczonych
elementów systemu alarmowo - ostrzegawczego oraz uprzednie wykonanie demontażu
istniejących urządzeń systemu w części systemu, która podlega modernizacji, tj demontaż: 3
kpl. urządzeń alarmowych (syrena mechaniczna, skrzynia sterująca, przyłącze energetyczne
oraz inne konstrukcje będące elementami wyposażenia syreny) oraz 18 urządzeń sterujących
syrenami alarmowymi wraz z instalacją antenową z budynków oraz naprawa pokryć
dachowych i wnętrz budynków w zakresie wynikającym z prac demontażowych. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.24.00.00-8, 32.57.30.00-0, 45.31.11.00-1,
45.31.00.00-3, 51.31.10.00-5, 51.10.00.00-3, 45.31.23.30-9, 45.22.31.00-7, 48.15.10.00-1,
48.42.10.00-5, 30.21.31.00-6, 38.65.21.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 7.300,00 PLN 2. Forma wadium. 1) Wadium
może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) 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 (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin
ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia
kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy; f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g)
gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h)
wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z
prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub
poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia
wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: B. S. Wieliczka oddz. Myślenice Nr : 89 8619 0006 0020 0000
0071 0003 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. 2) Do Oferty należy
dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. 3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej
wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice tj. w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, w Biurze Obsługi Klienta - Kasa, od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawców, którym zwrócono wadium w związku z wykluczeniem z postępowania lub
odrzuceniem Oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono
czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia Oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne
muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.; 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia. a) posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających
przedmiotowi zamówienia, tj. zamówień polegających na dostawie i instalacji radiowego
systemu uruchamiania elektronicznych i mechanicznych syren alarmowych. Za
równoważne Zamawiający uznana wykonanie w zakresie jednej dostawy co najmniej
dostawy i instalacji jednej syreny elektronicznej oraz jednej syreny mechanicznej wraz z
instalacją elementów radiowego systemu uruchamiania syren mechanicznych i
elektronicznych. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia. 4) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu
potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 9 IDW Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie
złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną -jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia
wszystkie warunki samodzielnie). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich); 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich); 4) wykaz wykonanych we wskazanym okresie dostaw i prac instalacyjnych, z
podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz załączyć dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne
doświadczenie), 2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa poniżej: - w pkt 10.1.2) i 10.1.3), składa dokument lub
dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające 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 i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)
dokumenty, o których mowa w pkt 10.2.1)a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
10.2.1)c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Ofert. 3) jeżeli w Kraju pochodzenia osoby lub w Kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej w pkt 10.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub
Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 10.2.2)
stosuje się odpowiednio..
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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.umig.myslenice.pl/ogloszenia.shtml.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy Myślenice; 32-400 Myślenice; ul. Rynek 8/9; fax:(0-12) 639-23-05.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice; 32-400
Myślenice; ul. Rynek 8/9; pokój Nr 10 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

