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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

1. Zamawiający

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, postanowienia umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zabezpieczenia elektronicznego Stacji

Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Malborskiej 97 w Elblągu (zwanej dalej SUW).
System zabezpieczenia elektronicznego SUW obejmuje budowę systemu sygnalizacji włamania i
napadu SSWiN (ochrony obwodowej oraz wnętrza budynku) i systemu telewizji dozorowej CCTV.
System ma umożliwić rezygnację z usług ochrony obiektu na zasadzie ciągłej fizycznej obecności
pracownika dozoru fizycznego. Wykonany system zapewni transmisję danych z wykorzystaniem
protokołu IP, w tym transmisję sygnału wizyjnego pomiędzy kamerami a rejestratorem. Wszystkie
informacje z systemu zabezpieczenia trafiać będą do Centralnej Dyspozytorni (CD) zlokalizowanej

na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4, do firmy zewnętrznej zapewniającej
ochronę fizyczną SUW oraz będą dostępne lokalnie, ze stanowiska komputerowego SUW.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje (stanowiąca integralną część siwz) dokumentacja
projektowa opracowana w czerwcu 2017 r. przez ASTEL Adam Suplewski w Olsztynie:
- projekt budowlano wykonawczy System zabezpieczenia elektronicznego SUW Malborska”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót.

3. Dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i
poniesienia kosztów wszelkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych
w dokumentacji projektowej, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
umożliwiającego użytkowanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym prawem,
w tym w szczególności:

- obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej (wraz z kartami
GESUT) zjej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów ODGiK,

- dokonania wszelkich wymaganych prawem czynności związanych z prowadzeniem robót
(zgłoszenia robót, uzgodnienia, pozwolenia na wycinkę drzew itp.),

- usunięcia/przesadzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego istniejącej zieleni kolidującej
z budowanymi urządzeniami, trasami kablowymi lub uniemożliwiającymi właściwą pracę systemu
zabezpieczenia,

- zorganizowania i przeprowadzenia prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, odbiorów, testów,
rozruchu systemu itp.,

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego i firmy zewnętrznej zapewniającej ochronę fizyczną
SUW, w zakresie obsługi i utrzymania urządzeń, instalacji, oprogramowania itp.,

- oznaczenia terenu monitorowanego,

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu (w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej) uporządkowanej i zebranej wjedną dokumentacji odbiorowej,
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- uporządkowania SUW po wykonanych robotach oraz przywrócenia dróg, chodników, zieleni do
stanu sprzed prowadzenia robót. Usunięcie i utylizacja powstałych w wyniku prowadzenia prac
odpadów (gruz, inne) jest obowiązkiem Wykonawcy,

- usunięcie zniszczeń lub pokrycie szkód poniesionych przez Zamawiającego i osoby trzecie w
wyniku prowadzenia robót,

- dostawę i uruchomienie oprogramowania wizualizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową
oraz oprogramowanie urządzeń i systemów CCTV oraz SSW1N,

- przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przygotowanych przez Wykonawcę
jako twórcę oraz zakupionych od innych twórców, w tym dokumentacji, zainstalowanych
programów komputerowych, aplikacji do wizualizacji i do urządzeń mikroprocesorowych, plików
z konfiguracją urządzeń itd.,

- współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia ciągłości pracy i niezakłócenia pracy SUW
i CD w czasie prowadzenia robót,

- zapewnienia w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym
konserwacji i napraw systemu.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
normami, przepisami i aktualną, najnowszą wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym
Wykonawcy.

5. Użyte do wykonania robót urządzenia, materiały i wyroby muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane urządzenia, materiały i wyroby użyte do
wykonania zamówienia spełniają wymagania określone w siwz. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
udowodnienia tego faktu w każdym czasie.

7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym standard kart zbliżeniowych
obsługiwanych przez system SSWiN oraz dostarczyć 30 kart zbliżeniowych w tym standardzie.

8. System alarmowy SSWiN ma spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz
normie EN5OJ 31 Grade 3, czujniki oraz inne urządzenia systemu powinny posiadać certyfikat
zgodności z ww. normą stopnia zabezpieczenia Grade 3. Urządzenia systemu CCTy powinny być
przeznaczone do zastosowań profesjonalnych tzn. przeznaczonych do ciągłej bezawaryjnej pracy.

9. Nie przewiduje się wykonywania tras kablowych na elewacji budynku ani w warstwie docieplenia,
wykonywane mogą być wyłącznie przejścia przez elewację dla potrzeb zasilania kamer. Trasy
kablowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

10. Stacja komputerowa do wizualizacji (stacja robocza operatora) na terenie SUW Malborska ma
posiadać obudowę typu RACKY9”. Wymagane jest wyposażenie stacji w dwa dyski SSD o
pojemności minimum 500GB pracujące w macierzy RAID1 (mirror) oraz w kartę graficzną z dwoma
wyjściami monitorowymi (dwa monitory równolegle pracujące). Specyfikacja komputera powinna
spełniać minimalne wymagania określone przez producenta oprogramowania oraz dokumentację
projektową. Stację komputerową należy zainstalować w istniejącej szafie RACK „IT”. Szafę „IT”
doposażyć należy w UPS RACK min. 2200VA umożliwiający zdalne zarządzanie po sieci LAN. Dwa
monitory min. FHD 24” (1920x1080) z głośnikami (transmisja obrazu oraz dźwięku), klawiatura,
myszka zainstalowane zostaną w pomieszczeniu obsługi. Pomiędzy komputerem w szafie „IT” a ww.
urządzeniami peryferyjnymi należy zestawić łącze przy pomocy extendera KyM.

11. Stację komputerową na terenie CD przy ul Rawskiej wyposażyć należy w kartę graficzną z dwoma
wyjściami monitorowymi (dwa monitory równolegle pracujące) oraz w monitory: LCD minimum 24”
FHD (1920x1 080) i LCD minimum 32” FHD (1920x1 080). Wymagane jest wyposażenie stacji w dwa
dyski SSD o pojemności minimum 500GB pracujące w macierzy RAIDJ (mirror). Specyfikacja
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komputera powinna spełniać minimalne wymagania producenta oprogramowania oraz dokumentacji
projektowej.

12. Zamawiający zwraca uwagę, że cyfrowy rejestrator JR znajdujący się na SUW Malborska powinien
umożliwiać nagrywanie na zewnętrznych zasobach sieciowych typu macierz dyskowa, a także
umożliwiać archiwizację na zdalne zasoby sieciowe które będą znajdować się w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Rawskiej.

13. Zamawiający rezerwuje jedną parę włókien kabla światłowodowego na potrzeby własne. Należy
uwzględnić ten fakt podczas doboru ilości włókien światłowodu. Na przełącznicach światłowodowych
należy zakończyć cały profil kabla (wszystkie włókna) złączkami zgodnie z dokumentacja
projektową.

14. Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową system wizualizacji, który będzie
integrował zarówno urządzenia systemu telewizji CCTV jak i systemu SSWiN. Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym scenariuszy zdarzeń działania systemu, grafiki
wizualizacji i funkcjonalności jej elementów.

15. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia, materiały i wyroby spełniają wymagania określone
w siwz Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą wypełniony wykaz proponowanych urządzeń
(załącznik do siwz) wraz z dokumentami (np. kartami katalogowymi) stwierdzającymi w sposób
jednoznaczny spełnianie oczekiwanych parametrów. Dokumenty muszą być jednoznaczne,
w przypadku gdy karty katalogowe zawierać będą kilka wariantów/typów/modeli należy wskazać
oferowane np. poprzez podkreślenie, zakreślenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa
się wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. Urządzenia inne, niż wymienione w ppkt 15, będą weryfikowane przez inspektora nadzoru na etapie
realizacji, w oparciu o wnioski materiałowe.

17. W uzgodnieniu z Zamawiającym Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji na
obiekcie oraz dokonania w trakcie wizji lokalnej własnych, szczegółowych pomiarów oraz oględzin
obiektu i zebrania wszelkich innych informacji pozwalających na rzetelne ustalenie ceny oferty (do
kontaktu: p. Ireneusz Leszczyński, tel. 55 2307250).

18. Wymagany termin wykonania — maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
19. Gwarancja na wykonane roboty — min. 36 miesięcy.

20. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym
wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonania oceny
ich spełnienia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację, w tym posiadają
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte należytym wykonaniem w okresie

ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jednej roboty budowlanej
o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (brutto), polegającej na budowie zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa obejmującego łącznie:

- system telewizji przemysłowej oparty na transmisji z wykorzystaniem protokołu lP pomiędzy
kamerą a rejestratorem, oraz

- system sygnalizacji alarmu, oraz

- wizualizację obu systemów bezpieczeństwa (CCW i SSWiN).
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e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent
zobowiązany jest skierować do wykonania zamówienia:

- osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(albo odpowiadające im, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów) oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót albo
inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów zabezpieczenia elektronicznego CCTV lub
SSWiN,

- co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia,

- osobę posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne serii E” uprawniające do obsługi,
konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci oraz do wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji o napięciu do 1 ky,

Uwaga: funkcje jw. mogą był łączone, przy spełnieniu przez osobę/y wymaganych kwalifikacji i
doświadczenia.

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oferenci tacy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

3. Oferent może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Oferent musi udowodnić, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Oferent będzie polegać na kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu innego podmiotu, z treści zobowiązania musi wynikać, że podmiot
udostępniający zasoby zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść
w formularzu oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt 6 siwz.

5. Ocena spełnienia warunków przeprowadzona zostanie na podstawie analizy oświadczeń, informacji i
oświadczeń złożonych przez Oferenta z ofertą.

4. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty jest kwotp ryczałtow i musi zawierać wszelkie koszty konieczne do należytego i
kompleksowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych
płatności ponad ustaloną w ofercie cenę. Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania
oferty zebrać wszelkie informacje konieczne do rzetelnego ustalenia ceny wykonania zamówienia.

2. Podstawą do ustalenia ceny jest niniejsza siwz oraz dokumentacja projektowa stanowiąca integralną
jej część. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony
przez Zamawiającego przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Uwaga:

• Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy przygotować
należy na druku dołączonym do niniejszej siwz (lub jako kosztorys z kalkulacjami szczegółowymi cen
jednostkowych, zawierającymi pełny wydruk tj. nakłady z wyceną, wartość pozycji i cenę jednostki
przedmiarowej z narzutami);

• obsługa geodezyjna, usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów, serwis w okresie gwarancji i inne
czynności opisane w pkt 2.3 siwz, mogą stanowić odrębne pozycje (dopisane przez Oferenta na
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druku Jw.) albo mogą być zawarte w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Zamawiający uzna, że
wszelkie roboty niewymienione w kosztorysie ofertowym, a konieczne do kompleksowego wykonania
zamówienia, zawarte są w cenach innych pozycji kosztorysu ofertowego.

5. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.
2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami siwz.
3. Ofertę i załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem

z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne,
działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby.
W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.
pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4. Pełnomocnictwa o których mowa w pkt 3.2 oraz pkt 5.3 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii
poświadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się
poświadczenie zgodności kopii przez osobę upełnomocnioną).
Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty
(potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione).

5. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.
Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

6. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę
lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje należy
wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „zabezpieczenie SUW Malborska - oferta”. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie
dokonania zalecanego oznakowania.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwa (stosownie do treści w pkt 3.2, 5.3 i 5.4 siwz),
3. wykaz wykonanych robót oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

sporządzone wg wzoru (załącznik do siwz),

4. dowody (poświadczenia, referencje) określające czy roboty wymienione w wykazie jw. zostały
wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

5. uprawnienia kierownika budowy/robót (pkt 3.1 .e. tiret pierwsze),

6. zaświadczenia o wpisie na listę, o której mowa w pkt 3.1.e. tiret drugie,
7. świadectwa kwalifikacyjne SEP (pkt 3.1 .e. tiret trzecie),
8. wykaz oferowanych podstawowych urządzeń

9. karty katalogowe urządzeń jw.

70. kosztorys ofertowy.

7. Kryteria oceny ofert:

1. Ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
wybierze w oparciu o następujące kryteria o następujących wagach:
- cena (brutto) - 95 %
- okres gwarancji - 5 %
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2. Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 .95 pkt + X2.5 pkt

gdzie:

X1 = cena brutto w PLN oferty najtańszej I cena brutto w PLN badanej oferty
X2 = długość gwarancji w miesiącach w badanej ofercie I najdłuższa gwarancja w miesiącach

wśród ofert

8. Inne postanowienia:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną
z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 06.02.2018 r. w Dziale Obsługi Klienta
Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone bez otwierania.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy formalne - Beata
Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne — Krzysztof Kliński (tel. 552307240).

4. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,
spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty, oświadczeń, pełnomocnictw
i innych dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
przyjętych w pkt 7 siwz kryteriów oceny ofert.

6. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy regulującej ich współpracę przed
zawarciem umowy dotyczącej niniejszego zamówienia.

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

9. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.
10. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Kwoty w innych walutach niż PLN przeliczone zostaną

wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia przetargu.

12. Zgodnie z art. 133 ust.J ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
14. Oferenci zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych w toku postępowania oraz

do zwrócenia dokumentacji projektowej (z wyłączeniem wybranego Wykonawcy) po zakończeniu
przetargu, tj. po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o wyniku postępowania lub jego
unieważnieniu.

Załączniki:

1. dokumentacja projektowa wg wykazu w pkt 2.2. siwz

2. wzór umowy

3. formularze (oferta, wykazy robót, osób, urządzeń, kosztorys ofertowy)

DYREKRZĄDU

mgr inZKurkiwz
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