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Nr postępowania ZP. 2 71 .46.2020
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
Nazwa zamówienia:
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku.”
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych:
1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę,
2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu,
3) innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostają
Zamawiającemu udostępnione,
•

administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul.
Piaseczyńska

77,

05-520

Konstancin-Jeziorna,

tel.:

(22)

484

23

00,

e-mail:

urzad@konstancinjeziorna.pl;
.

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-ieziorna jest Pan Mateusz Siek;
kontakt: e-mail: iod~konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;

.

dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”, nr postępowania: ZP.2 71 .46.2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

.

odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;

•

dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

.

obowiązek podania przez danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1

—

3 powyżej,

bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
•

w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1

—

3 powyżej, decyzje nie

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
.

osoby, o których mowa w pkt 1—3 powyżej, posiadają:
—

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

—

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

—

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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—

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO,

.

nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1—3 powyzej
—

w związku z art 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

—

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art 20 RODO;

—

na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art 6 ust 1 lit c RODO

Wykonawca załączy do oferty oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art 13 lub art 14 RODO (załącznik nr 3A do SIWZ).

I. Tryb udzielenia zamówienia

2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art 39 ustawy Pzp i art 24 aa ustawy Pzp oraz na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp

II. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 72.31.80.00-7
CPV: 72.59.10.00-4

Usługi przesyłania danych
Rozszerzanie umów serwisowych

1 Przedmiotem zamówienia jest.
1) Zapewnienie stałej i nieprzerywalnej transmisji danych ze wszystkich zainstalowanych kamer
monitoringu miejskiego (i02 kamer) do centrum monitoringu zlokalizowanego
w siedzibie Strazy Miejskiej w Konstancinie-jeziornie przy ul Warszawskiej 32
Transmisja danych ma się odbywać po światłowodach w technologii GePON zakończonych
urządzeniem ONU 4x Fast Ethernet lub lx Gigabit Ethernet o przepustowości 4xlOOMb lub
lxlGb Zamawiający nie posiada własnej sieci światłowodowej
—

Lokalizacja wszystkich kamer monitoringu
LOKALIZACJA KAMER OBROTOWYCH:

1. P12 Słomczyn OSP (Słomczyn ul Wiślana 83)
2

PTZSłomczynszkoła(Słomczyn ul Wilanowska 218)
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3. PTZSłomczyn Kościół (Słomczyn skrzyżowanie ulic: Wiślana ziabłoniową)
4. PTZ Słomczyn Jabłoniowa (Słomczyn skrzyżowanie ulic: Wilanowska z Jabłoniową)
5. PTZWilanowska 1 (K-J ul. Wilanowska 1)
6. P12 Mirkowska Pl Zabaw (K-J vis a vis ul. Mirkowskiej 39a)
7. PTZ Szalety Park (K-J ul. Źródlana róg Kraszewskiego)
8. PTZ Śmietnik (K-J obok ul. Wilanowska 14A)
9. PTZStocer(K-J skrzyżowanie ulic Wierzejewskiego z Piasta)
10. PTZWalentynowicz (K-i obok ul. Mirkowska 60)
11. P12 Hugonówka wejście (K-J ul. Mostowa 15)
12. P12 Rondo Warecka (K-J skrzyżowanie ul. Prusa

/ Piłsudskiego / Warecka / Gąsiorowskiego)

13. P12 Południowa (K-i skrzyżowanie ul. Południowa z Cichą)
14. PflTężriia Lewa (K-J Park Zdrojowy

—

obok ul Sienkiewicza 2)

15. P12Amfiteatrwidownia (K-i Park Zdrojowy)
16. P12 Tężnia Prawa (K-i Park Zdrojowy od strony rzeki Jeziorki)
17. P12 PomnikJPll (K-i Park Zdrojowy)
18. P12 Stragany Parki (K-J Park Zdrojowy obok ul. Źródlana 14)
19. P12 Hugonówka Parking (K-i ul. Mostowa 15)
20. P12 Hugonówka tył (K-J ul. Mostowa 15)
21. P12 Plac Zabaw Matejki (K-i vis a vis ul. Matejki 1)
22. P12 Parceka (Parcela vis a vis ul. Podlaska 60)
23. P12Skatepark (K-i teren pomiędzy ul. Bielawska/Mirkowska)
24. P12 Mickiewicza (K-i skrzyżowanie ulic Wilanowska z Mickiewicza)
25. P12Wilanowska (K-i obok bloku Wilanowska 7)
26. P12 Rondo JPll (K-i skrzyżowanie ul. Wilanowska J Warszawska! Piłsudskiego! Wojska
Polskiego)
27. P12 rondo AURA (K-i skrzyżowanie ul. Warszawska/Bielawska/Piaseczyńska)
28. P12 Sobieskiego (K-J przy ul. Sobieskiego 3)
29. P12 Piłsudskiego (K-J ul. Piłsudskiego 3a)
30. P12 Konstancin Wylot (K-i skrzyżowanie ul. Warszawska/Mirkowska)
31. P12 Skolimów Przystanek (K-J skrzyżowanie ul. Prusa /Rycerska)
32. P12 Kozia 2 (K-i przy bloku ul. Kozia 1C)
33. P12 Kozia 1 (K-J przy bloku ul. Kozia tA)
34. P12 Bielawska/Mirkowska (K-i skrzyżowanie ulic Bielawska/Mirkowska)
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35. P12 Park Piłsudskiego (K-i skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego/Sienkiewicza)
36. P12 Plac Zabaw Źródlana (K-i Park Zdrojowy pomiędzy ul. Źródlana/Piłsudskiego)
37. P12 Stragany Park (K-i Park Zdrojowy od skrzyżowania ul. Wierzejewskiego/Źródlana)
38. P12 Czarnów (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17)
39. lP P12 Chylice (K-i skrzyżowanie ulic Chylicka/Długa)
40. P12 Kamilin (K-i ul. Piłsudskiego 42)
41. P12 Przy Lidlu (ul. Tysiąclecia/Pl. Zgody)
42. P12 Cieciszew (skrzyżowanie dróg w rejonie skweru z obeliskiem)
43. P12 Kawęczyn (plac zabaw w Kawęczynie)
44. P12 Uzdatnianie (stacja uzdatniania wody oraz wiata śmietnikowa K-i ul. Literatów)
LOKALIZACJA KAMER STACJONARNYCH:

45. Amfiteatrtył (Park Zdrojowy scena i ściana wschodnia obiektu)
-

46. Amfiteatrtył (Park Zdrojowy tylna ściana obiektu)
—

47. Ratusz (skrzyżowanie ulic Warszawska/Bielawska strona frontowa budynku Ratusza od ul.
-

Piaseczyńskiej)
48. Mirków 1 (skrzyżowanie ulic Mirkowska/Walentynowicz —widoczna wiata przystankowa

+

sklep ABC)
49. Mirków 2 (skrzyżowanie ulic Mirkowska/Walentynowicz)
50. Kozia 3 Plac Zabaw (obok bloku Kozia 1A- teren placu zabaw)
Si. Kozia 4 (obok bloku Kozia 1A- boisko i urządzenia siłowni)
52. Skatepark Szkoła (vis a vis ul. Bielawska 57—wejście główne do budynku Szkoły)
53. Skatepark Parking (vis a vis ul. Bielawska 57—wiata przystanku autobusowego „Mirkowska
04”)
54. Skatepark Rowery (vis a vis ul. Bielawska 57—wiata przystanku autobusowego „Mirkowska
03”)
55. rondo Bielawska/Mirkowska (skrzyżowanie ulic oraz ul. Mirkowska

—

do mostu na rzece

ieziorce)
56. Wylot Warszawska (od skrzyżowania ulic Warszawska/Mirkowska —ciąg ul. Warszawskiej w
kier. W-wy)
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57. rondo JPII/Wilanowska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Wilanowskiej

w kier. południowym)
58. IPC (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska Polskiego
-

—

wjazd/wyjazd na rondo z kierunku ul. Piłsudskiego)
59. rondo iPIl Warszawska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Warszawskiej

w kierunku Warszawy)
60. rondo JPII Mirkowska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Mirkowskiej od ronda i wiatę przystankową)

61. Borowina 1 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy w lesie bez żadnych obiektów)
-

62. Borowina 2 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy)
63. Borowina 3 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy z ogrodzeniem posesji)
64. Czarnów (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17— plac zbaw

—

65. Czarnów 1 (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17— pac zabaw

przednia część)
—

tylna część)

66. Łęg świetlica (plac i budynek świetlicy w m. Łęg)
67. Czernidła Brama (Czernidła 26— plac przed wejściem głównym do budynku OSP)
68. Czernidła Parking (Czernidła 26— parking przed budynkiem OSP)
69. Czernidła Boisko ( Czernidła 26— plac zabaw przy budynku OSP)
70. Parcela Baczyńskiego 1 (Parcela

—

wiata przystankowa przy ul. Baczyńskiego)

71. Parcela Baczyńskiego 1 (Parcela ciąg ulicy Baczyńskiego teren niezabudowany)
-

-

72. Parcela Podlaska (Parcela

—

wiata przystanku autobusowego przy ul. Podlaskiej)

73. Parcela Podlaska (Parcela

—

widok figurki na skrzyżowaniu ul. Podlaskiej i Baczyńskiego)

74. Parcela Grzybowska 1 (Parcela

—

słupek przystanku autobusowego przy lesie

—

wjazd do

miejscowości)
75. Parcela Podlaska/Grzybowska (Parcela
-

—

wiata przystanku „Grzybowska 02”)

76. Cieciszew 1 (Cieciszew 67a widok na skwer i obelisk od strony Domu Ludowego)
-

77. rondo Bielawska/Mirkowska (widok na ciąg ul. Bielawskiej)
78. Chylicka/Długa (widok na rondo skrzyżowanie ulic: Chylicka/Długa)
-

79. Chylicka/Długal (widok z ronda na ciąg ul. Długiej)
80. Veturillo (widok na stację rowerów miejskich Verturillo przy ul. Wilanowskiej 3)
81. rondo Aura sklep (widok na sklep Top-Market i fragment ronda)
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82. rondo Aura Bielawska (widok na fragment skrzyżowania ul. Warszawskiej
i Bielawskiej)
83. rondo Aura Piaseczno (widok na fragment skrzyżowania ul, Warszawskiej
i Piaseczyńskiej)
84. Mickiewicza Warszawa (widok skrzyżowania ul. Mickiewicza i Wilanowskiej oraz w kier.
Ronda iPil)
85. Mickiewicza Góra Kalwaria (widok ul. Wilanowskiej w kier. Góry Kalwarii)
86. rondo Warecka Warecka (widok skrzyżowania ulic: Warecka/Gąsiorowskiego)
87. rondo Warecka Prusa (widok w kierunku ulicy: Prusa)
88. rondo Warecka Piłsudskiego (widok w kierunku ulicy: Piłsudskiego)
89. Autobus (ul. Wilanowska 1- widok stacji ładowania autobusu elektrycznego i na wiatę
przystankową)
90. Autobus 1 (ul. Wilanowska 1) widok na stację Verturillo i parking przy banku)
91. Kamilin 1 ( ul. Piłsudskiego 42 widok ściany wschodniej i południowej obiektu)
92. Kamilin 2 (ul. Piłsudskiego 42— widok na wschodnią ścianę budynku)
93. Kamilin 3 (ul. Piłsudskiego 42— widok na północną ścianę budynku)
94. Kamilin 4 (ul. Piłsudskiego 42- widok ściany południwej i dziedzińca obiektu)
95. Willa „GRYF” 1 (ul. Sobieskiego 13 widok tylnego wejścia do obiektu)
96. Willa „GRYF” 2 (ul. Sobieskiego 13 widok wejścia głównego do budynku)
97. Willa „GRYF” 3 (ul. Sobieskiego 13 widok ściany południowej budynku)
98. Willa „GRYF” 4 (ul. Sobieskiego 13 widok północnej ściany budynku)
99. PSZOK 1 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
100. PSZOK 2 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
101. PSZOK 3 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
102. rondo ul. Bielawska/Mirkowska (widok w kierunku ul. Warszawskiej)
2)

Stała konserwacja zamontowanego sprzętu monitoringu wizyjnego, rejestratorów
i komputerowych stanowisk operatorskich oraz innych elementów monitoringu miejskiego:
Urządzeń aktywnych sieci (102 szt.) w tym:
a) Kamer obrotowych (44 szt.)
b) Kamer stacjonarnych (58 szt.)
c) Stanowisk operatorskich (2 szt.)
d) rejestratorów (2 szt.)
zwanego dalej „sprzętem”
-

Stała konserwacja będzie polegała na:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

regulacji i konfiguracji kamer,
instalacji, konfiguracji i aktualizacji oprogramowania rejestratorów oraz stanowisk
operatorskich (konsoli operatorskich),
opiece serwisowej rejestratorów, tym na aktualizacji oprogramowania rejestratorów,
opiece serwisowej stanowisk operatorskich (konsoli operatorskich),
serwisie kamer monitoringu miejskiego, który polegać będzie również na okresowym
czyszczeniu (w tym co najmniej raz w miesiącu czyszczenie kloszy kamer), usuwaniu
usterek, niesprawności i dokonywaniu napraw sprzętu oraz realizowaniu bieżących uwag
przekazanych przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mailowej lub wiadomości
SMS w czasie nieprzekraczającym 8 h od czasu zgłoszenia ze strony Zamawiającego,
obsłudze oprogramowania rejestratorów, zapewnieniu działania stanowisk operatorskich
(konsoli operatorskich) i na wykonywaniu koniecznych serwisów i aktualizacji,
zapewnieniu, na czas naprawy, urządzeń zastępczych w przypadku ich awarii.

2. W razie awarii oraz w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:
1) dokonać
usunięcia
usterek
lub
niesprawności,
albo
naprawy
sprzętu
w czasie nie dłuższym niż 8 h) licząc od godziny zgłoszenia awarii, (czas na przystqpienie do
naprawy sprzętu jedno z kryterium oceny ofert nie dłuższy n/ż 8 h);
2) jeśli usunięcie usterki lub naprawa będzie trwała powyżej 8 h liczonych od dokonania
zgłoszenia (czas na przystqp/en/e do naprawy sprzętu jedno z kryterium oceny ofert nie
dłuższy niż 8 h) lub będzie wymagane odesłanie uszkodzonego sprzętu do serwisu
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt i zainstalować sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, na czas dokonywanej naprawy i zainstalować go
w miejsce uszkodzonego sprzętu;
3) w przypadku zaistnienia konieczności wysłania uszkodzonego sprzętu do serwisu
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na własny koszt;
4) po naprawie uszkodzonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
z powrotem oraz zamontować naprawiony sprzęt w miejscu pierwotnej instalacji sprzętu oraz
dokonać stosownych i wymaganych konfiguracji;
5) po upływie gwarancji, za części będące przedmiotem naprawy, zapłaci Zamawiający.
-

-

-

—

—

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy podczas realizacji zamówienia
zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane w pkt 4), jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art.
22 ~ 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

2)

Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu aktualne
oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e przez Wykonawcę do
reprezentowania Go lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie
Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na
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3)

4)

zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
oświadczenia dotyczące podwykonawców
Nieprzedłozenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) w terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary
umownej określonej we wzorze umowy
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to: wykonywanie prac fizycznych
(rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym
związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami, pojęcie pracy
fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).

III. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia

—

od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021. r

V. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający dopuszcza mozliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców
Informację o podwykonawcach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w załączniku nr 6 do SIWi
2. Zamawiający ząda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania nazw/firm/imion i nazwisk podwykonawców
3 Zamawiający ząda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
o ile są juz znane, nazwy/firmy/imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizację zamówienia Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamówienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania
4 Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na ządanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art 25a ust 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy
5 Jezeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca
obowiązany jest
zastąpić
tego
podwykonawcę
lub
zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
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6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za nalezyte wykonanie tego zamówienia

nie

zwalnia

Wykonawcy

VI. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

VII. Zamówienie podobne
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt 6 ustawy
Pzp

VIII. Oferta wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2.
3.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia
warunki
udziału
w
postępowaniu,
o których mowa w ust. 3 ponizej, na podstawie złozonych wraz z ofertą oświadczeń lub
dokumentów ządanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale Xl SIWZ potwierdzających
spełnienie tych warunków
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia /nie spełnia” Warunek graniczny „spełnia”
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają następujące warunki dotyczące
A. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy.
10 z 51
Przetarg nieograniczany na usługę transmisji danych z kamer da centrum manitanngu miejskiega araz obsługi technicznej man”tanngu
miejskiego vi 2021 raku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje jedną
usługę, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usługa polegająca na
transmisji (przesyle) danych po światłowodzie).

—

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego
przesłanek określonych wart. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp, tj.:
4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z
późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 ~ 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.),
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.);
4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 4.2;
4.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
-

-
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4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 z późn. zm.);
4.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
4.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
A także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. S pkt
1), 2) i 4) ustawy Pzp:
4.13. W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku
upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz.
1228 ze zm.);
4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących Po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 4.9 lub 4.13 4.15
SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
—

—

—

-

-

-
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postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole sposób zapewnienia konkurencji
8 Zamawiający moze, na kazdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jezeli zaangazowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy moze mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia
9 Zamawiający moze wykluczyć Wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia
10 Zamawiający zastrzega sobie mozliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie
zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyzej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

2

3

Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia
w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
Informacje zawarte w ww oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została na~wyze~ oceniona, do złozenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz S dni, aktualnych na dzień złozenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart 25 ust 1. ustawy Pzp
Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze złozyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moze złozyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu
a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz X ust 3 pkt 2)
lit A, SIWZ złozy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, Są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(załącznik nr 4 do SIWZ),
—

—

—

b) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
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1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca zgodnie
z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ.
-

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których
mowa w rozdz. Xl SIWZ, jeżeli:
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. Xl SIWZ w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z
późn. zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z
późn. zm.) oraz wydruków z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 z
późn. zm.),
2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. Xl SIWZ, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 lit. b) pkt 1) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
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8.

9.

10.

li.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego wlaściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginalu lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy zlożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
Dokumenty, dla których Zamawiający określil wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy,
w tym opisu kolumn i wierszy.
Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupelnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem i inne powinny być podpisane przez
Wykonawcę.
Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginalem powinno być dokonane
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz
z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

18. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich.
18.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
18.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. b) pkt 1).
18.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
18.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spelniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart 24 ust 1 pkt 13—23 I ust S pkt 1, 2
„4 ustawy Pzp
18 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
18 6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
18 7. Jezeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu,
nie
potwierdzają
spełnienia
przez
Wykonawcę
warunków
udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający ząda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jezeli wykaze
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
18.8 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umozliwiającym nalezyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający ząda dokumentów określających
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach
dotyczących SIWZ

[

2
3.

Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji) tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzezeniem ust 3.
Kazda ze stron jest zobowiązana na ządanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
korespondencji faksem lub drogą elektroniczną
Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę
w formie wskazanej w ~ 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moze ządać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz U z 2020 r, poz 1282 z późn zm )
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4

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim

Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1

2

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o
wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego, na faks /22/ 48-42309 lub na adres elektroniczny zamowien;cz@konstancin;eziorna pt
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie treści zapytań równiez w wersji edytowalnej na
adres zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niz zostało to określone w art. 38
ustawy Pzp pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niz do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła
zapytania
Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie
internetowej Zamawiającego
w związku z czym zaleca się biezące monitorowanie strony
internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do
SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Renata Skonieczna
Fax.: 224842309
zomowien;a@konstanc”njezżorna pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9°°- 15°°
-

3
4

—

S

XI II. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ
1
2
3.
4.

Zamawiający moze w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Jezeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jezeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuzy termin
składania ofert i zamieści tę informację na stronie internetowej

XIV. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłuzyć termin związania ofertą,
z tym ze Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuzszy jednak niz 60 dni
4. Odmowa wyrazenia zgody, o której mowa w ust 3, nie powoduje utraty wadium
5. Przedłuzenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuzeniem
okresu wazności wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłuzony okres związania ofertą Jezeli przedłuzenie terminu związania ofertą dokonywane jest
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca moze złozyć tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.
2 Oferta musi być sporządzona wjęzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewazności
3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej Jezeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty
Pełnomocnictwo musi zostać złozone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
Do pełnomocnictwa nalezy załączyć dokumenty potwierdzające, ze osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upowazniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania
pełnomocnictwa
(co
mozna
wykazać
w szczególności
przez
załączenie
odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2019 r., poz 1500 z późn zm ) albo zaświadczenia o wpisie
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej
zgodnie
z art 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r, poz. 1291 z
późn zm )
Zasady składania oferty przez podmioty występulace wspólnie
1) Wymagane dokumenty wskazane w rozdziale Xl ust 3 lit b) powinny być złozone przez kazdego
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale Xl
ust
1 SIWZ składa kazdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym kazdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
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3) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Ustanowienie
przedmiotowego
pełnomocnika
może
zostać
zawarte
w
umowie
o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
4) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć
dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do
reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać
w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500
z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1291 z późn. zm.);
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę,
w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdz. Xl, ust. 18
SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem i inne powinny być podpisane przez Wykonawcę.
8.
Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub
poświadczającej kopię).
9. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
10.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie
mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie
składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje
nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich
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11

czynności zmierzające do zachowania ich w poufności Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp
Powyzsze informacje muszą być oznaczone klauzulĄ~ „lnformacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz U z 2019 r., poz 1010 z późn. zm )„ zaleca się, aby były trwale,
oddzielnie spięte.
Powyzsze zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez
Wykonawcę wtoku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych
informacji oraz wykazanie, ze stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed
upływem terminu do złozenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień
Wykonawca moze wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złozone według takich
samych zasad, jak składana oferta tj w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”,
z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, Po uprzednim
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złozoną przez siebie ofertę,
poprzez złozenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złozonymi ofertami Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzezone” nalezy umieścić
w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem.
-

12

13.

14

15

Nazwa i adres Wykonawcy
oraz napis
Oferta na „usługę transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”
Nie otwierać przed dniem 27~~.3 2020 r, godz 1030

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert

1 Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust 15 niniejszej SIWZ nalezy złozyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia~.12ś. 2020 r. do godz. 10:00w siedzibie Zamawiającego, tj.
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-jeziorna,
parter Biuro Obsługi Klienta Kancelaria
2. Przez skuteczny termin złozenia oferty rozumie się stawiennictwo w kancelarii,
o której mowa ust 1 powyzej i zgłoszenie obecnemu tam pracownikowi kancelarii zamiaru
złozenia oferty i następnie jej bezzwłoczne złozenie Zgłoszenia nalezy dokonać do godziny
określonej w niniejszej SIWZ i moze być ono dokonane poza kolejnością
—

-
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3 Jako ofertę złozoną w terminie Zamawiający uzna ofertę, dla której dokonano zgłoszenia
o którym mowa w ust 2, do godziny 10 00 59 wg wskazań zegara Zamawiającego,
umieszczonego w miejscu składania ofert wskazanym w ust 1 i bezzwłocznego jej złozenia
4 Zamawiający informuje, iz obowiązuje u niego Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
5 Wykonawca, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złozenia oferty
z odnotowanym terminem jej złozenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została
oferta w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w sposób umozliwiający
wydrukowanie potwierdzenia złozenia oferty
6 Wykonawca nie moze wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert
7 Oferta złozona Po terminie na podstawie art 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1

2
3

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej O godz. 10:30
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, poprzez transmisję on-line, na stronie Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna https://youtube.com/chanel/UCEm5NqTO1O1q17QTjX85w.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złozyli
oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art 86 ust 4 ustawy Pzp
Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1

Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN i będzie stanowić wynagrodzenie Wykonawcy
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu nalezytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach
3 Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) wartość brutto nalezy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając
zgodnie z zasadami rachunkowymi,
2) wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru
Przesył danych z kamer do Centrum Monitoringu
„llość kamer (102)” X „Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc przesytu danych zjednej kamery” X
„llość miesięcy (12)” = „Wartość brutto”
Usługa konserwacji i serwisu
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„llość miesięcy (12)” X „Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc”
RAZEM (Cena)
Suma wszystkich „Wartości brutto”

=

=

„Wartość brutto”

RAZEM (Cena)

4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację
we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)

niniejszego

zamówienia

określone

zostały

XX. Opis kryteri6w oceny ofert
1 Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi ponizej kryteriami, według
znaczenia określonego procentowo
2 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla kazdej części
zamówienia
—

1) kryterium 1 cena oferty brutto
waga 60%
2) kryterium 2 czas na przystąpienie do naprawy sprzętu waga 40%
-

-

3. Przez kryterium cena oferty brutto rozumie się cenę oferty brutto podaną
w formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia
Najwyzszą liczbę punktów—60 pkt otrzyma oferta z najnizszą cena brutto
4 Przez kryterium czas na przystąpienie do naprawy sprzętu rozumie się podany
w formularzu ofertowym czas na przystąpienie do naprawy sprzętu określonego
w
niniejszej SIWZ
Najwyzszą liczbę
punktów
40 pkt otrzyma
oferta
z najkrótszym wskazanym czasem na przystąpienie do naprawy sprzętu Przy wskazaniu czasu na
przystąpienie do naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę godzin (h),
minimalny czas wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 1 h a maksymalny nie może
być dłuższy niż 8k W przypadku wskazania przez Wykonawcę krótszego czasu niz 1 h,
Zamawiający do przyznania ilości punktów w kryterium przyjmie czas lh W przypadku wskazania
czasu diuzszego niz 8 h oferta zostanie odrzucona
5. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za
powyzsze kryteria wg następujących wzorów
—

„

1) cena oferty brutto:
60%
Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru.
C min
X60
Cn
P
C

—

mm

Cn

ilość punktów badanej oferty
najnizsza cena spośród oferowanych
cena badanej oferty
—

—
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2) czas na przystąpienie do naprawy sprzętu
40%
OTmin
T=

X40
OTbo

T—ilość punktów badanej oferty
OT min najkrótszy czas na przystąpienie do naprawy sprzętu
OT bo czas na przystąpienie do naprawy sprzętu oferowany w badanej ofercie
-

—

P+T= suma punktów
5. Oferty, oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką moze uzyskać oferta, przy
uwzględnieniu wag kryteriów wynosi 100 pkt

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia
1

2.

3

4.
5.

Komisja Przetargowa dokona oceny złozonych ofert z uwzględnieniem następujących
warunków
1) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust 1 b ustawy Pzp i nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust
1 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak równiez w niniejszej SIWZ i
tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp
Jezeli Wykonawca nie złozył oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa
w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złozenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich złozenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania
~ezeli Wykonawca nie złozył wymaganych pełnomocnictw albo złozył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
złozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania
Zamawiający wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złozenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart 25 ust 1 ustawy Pzp
Jezeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający moze na kazdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złozenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jezeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złozone uprzednio
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oświadczenia lub dokumenty nie są juz aktualne, do złozenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów
6 Komisja Przetargowa dokona zgodnie z przepisem art 87 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście
oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) rozbiezności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie
Zamawiający przyjmie
iz prawidłowo jest wpisana cena liczbą
7. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art 87 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych
w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak
1)
błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2)
błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
3)
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnozenia
i dzielenia
Zamawiający zastrzega, ze powyzszy katalog nie wyczerpuje mozliwości poprawienia oczywistych
omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które
wystąpią w ofertach
8 Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w
treści oferty
9. 0 dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust 8, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust 8, jest zobowiązany złozyć
pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od
dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą
odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
10 W przypadku wątpliwości co do złozonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie ządać
od Wykonawców wyjaśnień na podstawie art 26 ust 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub
dokumentów), art 87 ust 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art 90 ust. 1 ustawy Pzp
(dotyczących raząco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia)
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postępowania, z tym ze oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania
13 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp
—

XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
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XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione Po wyborze oferty
1

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złozyli oferty, o
1) wyborze
najkorzystniejszej
oferty,
podając
nazwę
(firmę),
albo
imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złozonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moze być zawarta.
oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie, zgodnie z przepisem art 92 ust 2 ustawy Pzp
2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza,
zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu podpisania umowy.

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

X)(V. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą
wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie
przewiduje Zamawiający
1 Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
2 Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie wynikającym z art 144 ustawy Pzp.

XXVI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
moze doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp
25
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3A Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO.
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług.
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 Informacja dot. podwykonawców.
Załącznik nr 7-Wzór umowy.
-

-

-

-

-

-

-

Komisja Przetargowa:
1. Stanisław Grudzień- Przewodniczący
2. Renata Skonieczna Sekretarz
-

3. Tomasz Kotowski Członek
-
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
NIP
REGON
KRS
Kontakt:
Adres do korespondencj

tel:

e-mail

1.

fax:

Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na

transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”

„

2. Oferuję wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
brutto
zł.
(słownie:
)„ w tym podatek VAT tj. ...% (podatek od towarów i usług
w tym~

Lp.

1.

2.

____________

Nazwa

Ilość

Przesył danych z
kamer do
Centrum

102 szt.
kamer

Monitoringu
Usługa
konserwacji i
serwisu

12
miesięcy

Cena
jednostkowa
brutto
za 1 miesiąc
przesvłu danych
z kamer

Ilość
miesięcy

Cena
jednostkowa
brutto za
leden niiesi~c

Wartość brutto

<

12

RAZEM (Cena)
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3. Akceptuję 21-dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Oświadczam, iż przystąpię do naprawy sprzętu określonego w niniejszej SIWZ w czasie ....!
h. Ijpipimainy czas wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 1 h a maksymalny nie może być
dłuższy ni~jj~
Uwaga:
Zapis rozdziału XX niniejszej slwz:
Przez
kryterium
czas
na
przystąpienie
do
naprawy
sprzętu
rozumie
się
podany
w
formularzu
ofertowym
czas
na
przystąpienie
do
naprawy
sprzętu
określonego
W
niniejszej
siwz.
Najwyższą
liczbę
punktów
40
pkt
otrzyma
oferta
z najkrótszym wskazanym czasem na przystąpienie do naprawy sprzętu. Przy wskazaniu czasu na przystąpienie
do naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę godzin (h), minimalny czas wskazany przez
Wykonawcę nie może być krótszy niż 1 h a maksymalny nie może być dłuższy niż 8h. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę krótszego czasu niż 1 Ii, Zamawiający do przyznania ilości punktów w kryterium przyjmie
czas IW. w przypadku wskazania czasu dłuższego niż 8 h „oferta zostanie odrzucona.
—

5. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do
31 grudnia 2021 r.
6. Oświadczam,
że
jestem
związany
ofertą
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w

terminie

wskazanym

7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich
warunków zawartych w SIWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). jednocześnie
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że usługę objętą zamówieniem wykonam siłami własnymi, tj. bez udziału
podwykonawców
/
przy
udziale
podwykonawców*
(informację
o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 6).
10. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej będzie/nie będzie* prowadzić
do powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia
11
marca
2004
roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z póżn. zm.). jeśli wybór oferty
będzie prowadził do takiego obowiązku to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić również
część oświadczenia zawartą w lit, a) i b) poniżej:
a)
(wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego)
b)
(wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku).
Przetarg nieograniczony na usługę transmisji danych z kamer da centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej
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11. Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.):
TAK/N lE*
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarto w
(tylko,
jeśli dotyczy podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony).
—

12. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr
wniesienia wadium winnej formie na adres

13. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na
stronach.

w przypadku

kolejno ponumerowanych

14. Do niniejszej oferty załączam:
1)
2)
3)
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
dnia
(data podpis Wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Firma/nazwa/imię nazwisko Wykonawcy
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.,, Usługa transmisji danych z kamer do Centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”
prowadzonego przez Gminę Konstancin-Jeziorna,
oświadczam, co następuje:

INFOĄMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale XSIWZ

(miejscowość), dnia

r.

(podpis)

INFORMAcJA WZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

(

-

Przetarg nieograniczony no usługę transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej
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Oświadczam, zew celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w rozdziale X SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów

w następującym zakresie
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

(miejscowość),

dnia

(podpis)

~Ó&V~W5ĆYEŃ1i

~

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

(miejsca wosc),

dnia

(podpis

UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg ziozenia
niniejszego oświadczenia dotyczy kazdego z Wykonawców

w przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIwZ, w zakresie, wjakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów

Przetorg nieograniczony no usługę transmisji donych z korner do Centrum monironngu miejskiego oraz obsługi technicznej
monitoringu miejskiego w 2021 roku
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Załącznik nr 3 do SIWZ

P

Pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Firma/nazwa/imię nazwisko Wykonawcy
Siedziba/miejsce zamieszkania adres Wykonawcy:

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi
technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”
prowadzonego przez Gminę Konstancin-Jeziorna, oświadczam, co następuje:

~

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidział wykluczenie
wykonawcy z postępowania na podsto wie ww. przepisu]
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. S pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.

(miejscowość),

dnia

r.

Przetarg nieograniczony no usługę tronsmisji danych z korner do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej
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(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art

ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia

spośród wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość),

dnia

r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCĄ~

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
(podać pełnq nazwę/firmę,
siedzibę/miejsce zamieszkania i adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
REGON/KRS) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość),

dnia

r.

(podpis)

OŚWiADCZENIE DOTW2ĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
(miejscowość),

dnia

r.

(podpis)

Przetorg nieogroniczony no usługę tronsmisji donych Z komet do centrum monitoringu miejskiego oroz obsługi technicznej
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UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego
oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze
oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13—23 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa wart. 165a, art. 181—188, art. 189a, art. 218—221, art. 228—230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270—309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z
późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 5 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.),
c)
skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest wstanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
—

—

Przetarg nieagraniczany na usługę transmisji danych z kamer da centrum manitoringu miejskiega oraz absiugi technicznej
manitaringu miejskiega
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10) wykonawcę będącego podn-tiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn.zm.):
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się O zamówienia
publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy jeżeli:

1)

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku wtrybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 814, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawart układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, ze
zm.);
—

—

2)

Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych —jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

3)

Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
—

Przetarg nieograniczony no usługę transmisji danych z korner do centrum monitoringu rniejskiego oraz obsługi technicznej
monitoringu miejskiego
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Załącznik nr 3A do SIWZ
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowigzków informacyinych przewidzianych
wart. 13 lub art. J4RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu,t

(data i podpis

wykonawcy! upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty”sy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1191 z dnia 04.05.2016 r.)

*

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 R000, Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Przetarg nieograniczony no usługę transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz absiugi technicznej
monitoringu miejskiego w 2021 roku
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH* W CIĄGU 3 LAT** USŁUG
Firma/nazwa/imię i nazwisko nazwa Wykonawcy:
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

(data i podpis Wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
jeśli okres działalności jest krótszy, tow tym okresie

**)

Przetarg nieograniczony no usługę transmisji danych z kamer da centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w
202 Iraku
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H

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

~

UWAGA! Dokument wypelnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. S ustawy Pzp

Pieczęć Wykonawcy

Firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba/miejsce zamieszkania adres Wykonawcy

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia Pn.: „Usługa transmisji danych z
kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w
2021 roku”, oznaczenie sprawy ZP.271.46.2020, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
oświadczamy, że:

1

1.

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.) *1

2.

po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn.: „Usługa tronsmisji danych z komer do centrum monitoringu
miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”, nr
postępowania: ZP.271 .46.2020:

W przypadku wyboru pkt J niniejszego oświadczenia, Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz

z ofertą.

Przetarg nieogroniczar,y na usługę transmisji danych z korner da centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w
2O2lroku

38,

*

a.

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
I konsumentów z żadnym z tych Wykonawcówt;

b.

należymy do grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu
złożyli oferty lub oferty częściowe przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące
dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieniat

niepotrzebne skreślić

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.
Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.
dnia

2020 r.

(data i podpis wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony na usługę transmisji danych z kamer da centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w
202 Iraku
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Załącznik nr 6 do SIWZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
Firma/nazwa/imię nazwisko Wykonawcy”
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy”

L.p. I
1

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy
Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (naleźy
podać część zamówienia, nazwę zakresu)

Nazwa (firma)/imię i nazwisko podwykonawcy

2

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik”
do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”.

(data i podpis Wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela

Przetarg nieograniczony na usiugę transmisji danych z kamer da centrum monitoringu miejskiego oraz abstugi technicznej monitoringu miejskiego w
2O2lroku
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wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Umowa nr
zawarta w dniu
roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:
Gminą Konstancin-Jeziorna, z siedzibą pod adresem: 05-520 Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, posiadającą NIP 123-12-17-438, REGON 013271045
reprezentowaną przez
zwaną dalej Zamawiającym”,
a
osoba prawna:
z siedzibą w
ul
wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS
o kapitale zakładowym w wysokości
zł, posiadającą
numer NIP
oraz REGON”
reprezentowaną przez
„
uprawnionego(-nych)
do
łącznej/samodzielnej
reprezentacji
na
podstawie
stanowi załącznik nr 3 do umowy,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
-

-

-

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie
KRS są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie
ustało, w szczególności, że nie zostały odwołane z pełnionych funkcji Jw razie reprezentacji przez
pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie
zostały odwołane ani nie wygasty.
Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne
uzyskanie zgody jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej.
osoba fizyczno pro wadzqca działalność gospodarczq:
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
w
pod adresem:
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wydruk z CEIDG stanowi
załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy), NIP
REGON
zwanym dalej „Wykonawcą” stanowi załącznik nr4 do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą~,
-

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZP.271.46.2020) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o następującej treści:
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5 1.
Przedmiotem zamówienia jest:
1)
Zapewnienie stałej nieprzerywalnej transmisji danych ze wszystkich zainstalowanych kamer
monitoringu miejskiego (102 kamer) do centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie
Straży Miejskiej w Konstancinie-Jezio,-nie przy ul. Warszawskiej 32.
Transmisja danych ma się odbywać po światłowodach w technologii GePON zakończonych
urządzeniem ONU 4x Fast Ethernet lub lx Gigabit Ethernet o przepustowości 4xlOOMb lub
lxiGb Zamawiający nie posiada własnej sieci światłowodowej,
Lokalizacja wszystkich kamer monitoringu
—

LOKALIZACJA KAMER OBROTOWYCH:
1.

PTZSłomczyri OSP (Słomczyn ul. Wiślana 83)

2.

PTZSłomczyn szkoła (Słomczyn ul. Wilanowska 218)

3.

P12 Słomczyn Kościół (Słomczyn skrzyżowanie ulic: Wiślana z Jabłoniową)

4.

P12 Słomczyn Jabłoniowa (Słomczyn skrzyżowanie ulic: Wilanowska z Jabłoniową)

5.

P12 Wilanowska 1 (K-J ul. Wilanowska 1)

5.

P12 Mirkowska Pl Zabaw (K-J vis a vis ul. Mirkowskiej 39a)

7.

PTZ Szalety Park (K-J ul. Źródlana róg Kraszewskiego)

8.

P12 Śmietnik (K-J obok ul. Wilanowska 14A)

9.

PTZStocer(K-i skrzyżowanie ulic Wierzejewskiego z Piasta)

10. PTZWalentynowicz (K-i obok ul. Mirkowska 60)
11. P12 Hugonówka wejście (K-J ul. Mostowa 15)
12. P12 Rondo Warecka (K-i skrzyżowanie ul. Prusa J Piłsudskiego! Warecka J Gąsiorowskiego)
13. P12 Południowa (K-i skrzyżowanie ul. Południowa z Cichą)
14. PTZTężnia Lewa (K-i Park Zdrojowy

—

obok ul Sienkiewicza 2)

15. P12 Amfiteatr widownia (K-J Park Zdrojowy)
16. P12 Tężnia Prawa (K-i Park Zdrojowy od strony rzeki ieziorki)
17. PTZ Pomnik JP1I (K-i Park Zdrojowy)
18. P12 Stragany Parki (K-J Park Zdrojowy obok ul. Źródlana 14)
19. P12 Hugon6wka Parking (K-J ul. Mostowa

15)

20. P12 Hugonówka tył (K-J ul, Mostowa 15)
21. P12 Plac Zabaw Matejki (K-i vis a vis ul. Matejki 1)
22. P17 Parceka (Parcela vis a vis ul. Podlaska 60)
23. Pl2Skatepark(K-J teren pomiędzy ul. Bielawska/Mirkowska)
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24. P12 Mickiewicza (K-i skrzyżowanie ulic Wilanowska z Mickiewicza)
25. PTZWilanowska (K-i obok bloku Wilanowska 7)
26. P12 Rondo JPII (K-i skrzyżowanie ul. Wilanowska / Warszawska

J Piłsudskiego! Wojska

Polskiego)
27. P12 rondo AURA (K-i skrzyżowanie ul. Warszawska/Bielawska/Piaseczyńska)
28. P12 Sobieskiego (K-i przy ul. Sobieskiego 3)
29. P12 Piłsudskiego (K-i ul. Piłsudskiego 3a)
30. P12 Konstancin Wylot (K-i skrzyżowanie ul. Warszawska/Mirkowska)
31. P12 Skolimów Przystanek (K-i skrzyżowanie ul. Prusa /Rycerska)
32. P12 Kozia 2 (K-i przy bloku ul. Kozia 1C)
33. P12 Kozia 1 (K-i przy bloku ul. Kozia 1A)
34. P12 Bielawska/Mirkowska (K-i skrzyżowanie ulic Bielawska/Mirkowska)
35. P12 Park Piłsudskiego (K-i skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego/Sienkiewicza)
36. P12 Plac Zabaw Źród lana (K-i Park Zdrojowy pomiędzy ul. Źródlana/Piłsudskiego)
37. P12 Stragany Park (K-i Park Zdrojowy od skrzyżowania ul. Wierzejewskiego/Źródlana)
38. P12 Czarnów (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17)
39. lP P12 Chylice (K-i skrzyżowanie ulic Chylicka/Diuga)
40. P12 Kamilin (K-i ul. Piłsudskiego 42)
41. P12 Przy Lidlu (ul. Tysiąclecia/Pl. Zgody)
42. P12 Cieciszew (skrzyżowanie dróg w rejonie skweru z obeliskiem)
43. P12 Kawęczyn (plac zabaw w Kawęczynie)
44. P12 Uzdatnianie (stacja uzdatniania wody oraz wiata śmietnikowa K-i ul. Literatów)
LOKALIZACJA KAMER STACJONARNYCH:

45. Amfiteatrtył (Park Zdrojowy scena i ściana wschodnia obiektu)
-

46. Amfiteatr tył (Park Zdrojowy—tylna ściana obiektu)
47. Ratusz (skrzyżowanie ulic Warszawska/Bielawska strona frontowa budynku Ratusza od ul.
-

P i aseczyńs kiej)
48. Mirków J. (skrzyżowanie ulic Mirkowska/Walentynowicz —widoczna wiata przystankowa

+

sklep ABC)
49. Mirków 2 (skrzyżowanie ulic Mirkowska/Walentynowicz)
50. Kozia 3 Plac Zabaw (obok bloku Kozia 1A- teren placu zabaw)
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51. Kozia 4 (obok bloku Kozia TA- boisko i urządzenia siłowni)
52. Skatepark Szkoła (vis a vis ul. Bielawska 57—wejście główne do budynku Szkoły)
53. Skatepark Parking (vis a vis ul. Bielawska 57—wiata przystanku autobusowego „Mirkowska
04”)
54. Skatepark Rowery (vis a vis ul. Bielawska 57—wiata przystanku autobusowego „Mirkowska
03”)
55. rondo Bielawska/Mirkowska (skrzyżowanie ulic oraz ul. Mirkowska

—

do mostu na rzece

J ezio rce)
56. Wylot Warszawska (od skrzyżowania ulic Warszawska/Mirkowska

—

ciąg ul. Warszawskiej w

kier. W-wy)
57. rondo JPI1/Wilanowska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/piłsudskiego/Wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Wilanowskiej

w kier, południowym)
58. IPC (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska Polskiego
-

—

wjazd/wyjazd na rondo z kierunku ul. Piłsudskiego)
59. rondo JPII Warszawska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Warszawskiej

w kierunku Warszawy)
60. rondo JP1I Mirkowska (skrzyżowanie ul. Wilanowska/Warszawska/Piłsudskiego/Wojska
Polskiego

—

ciąg ul. Mirkowskiej od ronda i wiatę przystankową)

61. Borowina 1 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy w lesie bez żadnych obiektów)
-

62. Borowina 2 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy)
63. Borowina 3 (droga w miejsc. Borowina —fragment ulicy z ogrodzeniem posesji)
64. Czarnów (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17— plac zbaw

—

przednia część)

65. Czarnów 1 (Czarnów vis a vis posesji Partyzantów 17— pac zabaw—tylna część)
66. Łęgświetlica (plac i budynek świetlicyw m. Łęg)
67. Czernidła Brama (Czernidła 26— plac przed wejściem głównym do budynku OSP)
68. Czernidła Parking (Czernidła 26— parking przed budynkiem OSP)
69. Czernidła Boisko ( Czernidła 26— plac zabaw przy budynku OSP)
70. Parcela Baczyńskiego 1 (Parcela

—

wiata przystankowa przy ul. Baczyńskiego)

71. Parcela Baczyńskiego 1 (Parcela ciąg ulicy Baczyńskiego teren niezabudowany)
-

-

72. Parcela Podlaska (Parcela

—

wiata przystanku autobusowego przy ul. Podlaskiej)

73. Parcela Podlaska (Parcela

—

widok figurki na skrzyżowaniu ul. Podlaskiej i Baczyńskiego)
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74. Parcela Grzybowska 1 (Parcela

słupek przystanku autobusowego przy lesie

—

—

wjazd do

miejscowości)
75. Parcela Podlaska/Grzybowska (Parcela
-

—

wiata przystanku „Grzybowska 02”)

76. Cieciszew 1 (Cieciszew 67a widok na skwer i obelisk od strony Domu Ludowego)
-

77. rondo Bielawska/Mirkowska (widok na ciąg ul. Bielawskiej)
78. Chylicka/Długa (widok na rondo skrzyżowanie ulic: Chylicka/Długa)
-

79. Chylicka/Długal (widok z ronda na ciąg ul. Długiej)
80. Veturiljo (widok na stację rowerów miejskich Verturillo przy ul, Wilanowskiej 3)
81. rondo Aura sklep (widok na sklep Top-Market i fragment ronda)
82. rondo Aura Bielawska (widok na fragment skrzyżowania ul. Warszawskiej
i Bielawskiej)
83. rondo Aura Piaseczno (widok na fragment skrzyżowania ul, Warszawskiej
i Piaseczyńskiej)
84. Mickiewicza Warszawa (widok skrzyżowania ul. Mickiewicza i Wilanowskiej oraz w kier.
Ronda iPIl)
85. Mickiewicza Góra Kalwaria (widok ul. Wilanowskiej w kier. Góry Kalwarii)
86. rondo Warecka Warecka (widok skrzyżowania ulic: Warecka/Gąsiorowskiego)
87. rondo Warecka Prusa (widok w kierunku ulicy: Prusa)
88. rondo Warecka Piłsudskiego (widok w kierunku ulicy: Piłsudskiego)
89. Autobus (ul. Wilanowska 1 widok stacji ładowania autobusu elektrycznego i na wiatę
-

przystankową)
90. Autobus 1 (ul. Wilanowska 1) widok na stację Verturillo i parking przy banku)
91. Kamilin 1 ( ul. Piłsudskiego 42 widok ściany wschodniej i południowej obiektu)
92. Kamilin 2 (ul. Piłsudskiego 42— widok na wschodnią ścianę budynku)
93. Kamilin 3 (ul. Piłsudskiego 42— widok na północną ścianę budynku)
94. Kamilin 4 (ul. Piłsudskiego 42- widok ściany południwej i dziedzińca obiektu)
95. Willa „GRYF” 1 (ul. Sobieskiego 13 widok tylnego wejścia do obiektu)
96. Willa „JGRYF” 2 (ul. Sobieskiego 13 widok wejścia głównego do budynku)
97. Willa „GRYF” 3 (ul. Sobieskiego 13 widok ściany południowej budynku)
98. Willa „GRYF” 4 (ul. Sobieskiego 13 widok północnej ściany budynku)
99. PSZOK 1 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
100.PSZOK 2 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
101.PSZOK 3 (Składowisko odpadów stałych Ki ul. Mirkowska)
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102.roncjo ui. Bielawska/Mirkowska (widok w kierunku ul. Warszawskiej)
2)

Stała konserwacja zamontowanego sprzętu monitoringu wizyjnego, rejestratorów
i komputerowych stanowisk operatorskich oraz innych elementów monitoringu miejskiego:
Urządzeń aktywnych sieci (102 szt.) wtym:
a) Kamer obrotowych (44 szt.)
b) Kamer stacjonarnych (58 szt.)
c) Stanowisk operatorskich (2 szt.)
d) rejestratorów (2 szt.)
zwanego dalej „sprzętem”
Stała konserwacja będzie polegała na:
h) wymianie, regulacji i konfiguracji kamer,
i) instalacji, konfiguracji i aktualizacji oprogramowania rejestratorów oraz stanowisk
operatorskich (konsoli operatorskich),
j) opiece serwisowej rejestratorów tym na aktualizacji oprogramowania rejestratorów,
k) opiece serwisowej stanowisk operatorskich (konsoli operatorskich),
I) serwisie kamer monitoringu miejskiego, który polegać będzie również na okresowym
czyszczeniu (w tym co najmniej raz w miesiącu czyszczenie kloszy kamer), usuwaniu
usterek, niesprawności i dokonywaniu napraw sprzętu oraz realizowaniu bieżących
uwag przekazanych przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mailowej lub
wiadomości SMS w czasie nieprzekraczającym 8 h od czasu zgłoszenia ze strony
Zamawiającego,
m) obsłudze oprogramowania
rejestratorów, zapewnieniu działania stanowisk
operatorskich (konsoli operatorskich) i na wykonywaniu koniecznych serwisów i
aktualizacji,
n) zapewnieniu, na czas naprawy, urządzeń zastępczych w przypadku ich awarii.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w opisie przedmiotu zamówienia w II
rozdziale SIWZ.
-

*2.
Ogółem wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty
zł brutto (słownie
zł.) w tym % podatku od towaru i usług (VAT).
3. Zamawiający zobowiązuje się do regularnego wnoszenia na konto Wykonawcy miesięcznych
opłat abonamentowych w wysokości:
2.

...
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4. Płatność za każdy miesiąc realizowania przedmiotu zamówienia uregulowana zostanie
przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr
w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Faktura za miesiąc grudzień zostanie wystawiona i dostarczona do siedziby
Zamawiającego najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r.
5. Strony uzgadniają, że datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną
mu kwotą.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy poniesione
w związku z realizacją umowy.

53.

Wykonawca w ramach usługi konserwacji i serwisu sprzętu zobowiązuje się do stałego serwisu
konserwacyjnego sieci światłowodowej bez pobierania dodatkowych opłat.
2. W razie awarii oraz w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany;
1) przystąpić do naprawy sprzętu wciągu h licząc od godziny zgłoszenia awarii pocztą e
mail, SMS lub Po telefonicznym przyjęciu zgłoszenia,
2) jeśli naprawa będzie trwała powyżej 8 h liczonych od dokonania zgłoszenia lub będzie
wymagane odesłanie uszkodzonego sprzętu do serwisu Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć
na
własny
koszt
i
zainstalować
sprzęt
zastępczy,
o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, na czas dokonywanej naprawy
i zainstalować go w miejsce uszkodzonego sprzętu,
3) w przypadku zaistnienia konieczności wysłania uszkodzonego sprzętu do serwisu
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na własny koszt i rachunek,
4) po naprawie uszkodzonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
z powrotem oraz zamontować naprawiony sprzęt w miejscu pierwotnej instalacji sprzętu
oraz dokonać stosownych i wymaganych konfiguracji.
5) po upływie gwarancji, za części będące przedmiotem naprawy zapłaci Zamawiający.
...

-

—

—

3. Awarię, o której mowa w ust. 2, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do
Wykonawcy telefonicznie, e-mailem lub pisemnie;
(imię i nazwisko)
(adres do korespondencji)
(telefon kontaktowy)
(adres e-mail)
4. W przypadku braku lub pogorszenia parametrów transmisji Zamawiający winien, telefonicznie,
e-mailem lub pisemnie, zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, ten natomiast jest zobowiązany
przywrócić założone parametry transmisji, o których mowa w 5 1 pkt 1 umowy, w ciągu
godzin od otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W razie niedotrzymania terminu, O którym mowa w ust. 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 1/30 całego miesięcznego abonamentu za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
6. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi konserwacji
lub serwisu, o której mowa w 5 1 pkt 1) i 2) umowy, na zasadach określonych w niniejszej
umowie, a w szczególności w 5 3 umowy Wykonawca każdorazowo zapłaci karę umowną w
wysokości i/15 miesięcznego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania lub
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usługi, o której mowa powyżej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących Po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonego
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa 5 2 ust. 1 niniejszej umowy
tj. kwotę
zł. (słownie
zł.).
....
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8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących Po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa ~ 2 ust. 1
niniejszej umowy tj. kwotę
zł. (słownie
zł.)
9. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.
1.
2.

*4.

Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu
umowy.
Zamawiający oświadcza, że płatności zabezpieczone zostały w budżecie Gminy

*5.
1. Zamawiający zapewnia zasilanie 230 V/GA w każdej lokalizacji kamery i ponosi koszty
z tego tytułu na rzecz dostawcy energii. Brak zasilania w lokalizacjach nie może być powodem
do reklamacji działania łącza oraz do pomniejszenia opłaty abonamentowej
z tego tytułu, za wyjątkiem kamer określonych w ~1 umowy nr 70 75, których zasilanie
zapewnia Wykonawca.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie i podłączenie urządzeń do transmisji danych,
urządzeń monitorujących, zasilaczy buforowych zarówno w zamontowanych skrzynkach lub na
zewnątrz. Montaż musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
3. Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę pozostają własnością Wykonawcy.
-

* 6.
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
* 7.
1. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający
może odmówić odebrania usług wykonanych wadliwie, wyznaczając wykonawcy termin ich
usunięcia. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad,
Zamawiający może powierzyć wykonanie usług niewykonanych należycie na koszt Wykonawcy
osobie trzeciej wykonanie zastępcze.
2. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
—

*8.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo
wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonywania umowy, a w szczególności:
1) dwukrotnego wdanym miesiącu opóźnienia w naprawie,
2) dwukrotnego wdanym miesiącu naruszenia 5 3 ust. 4 Umowy.
4. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje Zamawiającemu
wterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia.
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59.
1. Wykonawca może
w zakresie przedmiotu Umowy
powierzyć wykonanie usług
podwykonawcom.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy(-om) realizację następującego zakresu
prac:
3. W okresie realizacji Umowy zmiana podwykonawców, może nastąpić Po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Powiadomienie to Wykonawca przedłoży na
7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług nowemu
podwykonawcy. Zmianę podwykonawcy Zamawiający zaakceptuje wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanego podwykonawcy są takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia dotychczasowego podwykonawcy.
4. Zlecenie usług podwykonawcom może nastąpić Po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
i doświadczenie podwykonawcy Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania usług temu podwykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo niezaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę
podwykonawcy.
5. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia
i
zaniedbania
podwykonawców
i
ich
pracowników
(działania
zawinione
i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.
—

—

5 10.
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach
związanych z realizacją niniejszej umowy jest”
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktu w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy jest
*11.
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, tj.:
1) zmiany w zakresie podwykonawców na wniosek Wykonawcy,
2) zmniejszenie ilości kamer obsługiwanych w monitoringu miejskim, uzasadnionego zmianą
potrzeb Zamawiającego,
3) zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego w szczególności w przypadku zmniejszenia ilości
kamer obsługiwanych w monitoringu miejskim,
4) zmiany lokalizacji kamer obsługiwanych w monitoringu miejskim, uzasadnionego zmianą
potrzeb Zamawiającego,
5) zmiany parametrów przesyłu danych, uzasadnionych zmianą potrzeb Zamawiającego,
6) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
7) w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy, z chwilą niewykorzystania przez
Zamawiającego wartości umowy,
8) w zakresie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, uzasadnionej potrzebami
podmiotów, na rzecz których usługa jest wykonywana lub uzasadniona potrzebami
Zamawiającego,
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9) zmiany terminu realizacji zamówienia, uzasadnionej potrzebami Zamawiającego lub
sytuacją, której nie dalo się przewidzieć.

* 12.
1. Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji zamówienia zatrudniać na podstawie
umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane w ust. 4, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 * 1
Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm).
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne
oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie
Wykonawca sklada pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
oświadczenia dotyczące podwykonawców.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary
umownej określonej w ~ 3.
4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to: wykonywanie prac fizycznych
(rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym
związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy
fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).
* 13.
1. Zamawiający oświadcza, iż administratorem danych osobowych (ADO) w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”
jest Gmina Konstancin-Jeziorria w odniesieniu do danych osobowych:
1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę,
2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu,
3) innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie niniejszej umowy, jeżeli takie dane
zostają Zamawiającemu udostępnione.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna został powołany inspektor ochrony danych (laD).
Kontakt z inspektorem danych: iod@konstancinieziorna.pl, tel. 605 976 900.
3.

Dane osobowe osób, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3 będą przetwarzane przez
Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym
do wykonywania zadań ADO związanych z realizacją niniejszej umowy, w kategorii dane zwykle
(imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer służbowy telefonu, służbowy adres email).
-

4. Dane osobowe, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy.
-
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5. Dane osobowe osób, których mowa w ustępie 1 pkt 1 3 nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
-

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3, będą przetwarzane przez okres 10
lat od końca roku kalendarzowego, w którym przedmiot umowy zostanie wykonany, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązku archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
-

7. Osobom, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3 przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
-

8. Osobom, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3, w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
-

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie 1 pkt 1 3, było wymagane do zawarcia
niniejszej umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może
skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej umowy z winy
Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim
skutkuje obowiązkiem Wykonawcy do niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
-

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ustępie 1 pkt 1- 3 Zamawiający nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.
11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej umowy, o
których mowa w ustępie 1 pkt 1 -3, o treści niniejszego paragrafu.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

514.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem
nieważności.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pisemnie, pisma wysłane na
adres podany w nagłówku niniejszej umowy uważa się za dostarczone do adresata.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w
związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia
takiego
sporu.
Jeżeli
negocjacje
nie
doprowadzą
do
rozwiązania
sporu
w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddadzą
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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