
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi: Przyjazna szkoła – wzbogacenie bazy Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi, przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr

10 im. W. Broniewskiego, ul. Przybyszewskiego nr 15/21, 93-188 Łódź na podstawie Zarządzenia

Ogłoszenie nr 584235-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3f938...
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Prezydenta Miasta Łodzi Nr 937/VIII/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu

Miasta Łodzi do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań

realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019 dla szkół podstawowych.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i

Administracji Urzędu Miasta Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J.

Skorupki 21 , 90-532 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail

m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.

Adres strony internetowej (URL): www.uml.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta

wraz oświadczeniem o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składane są w oryginale.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i

Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III

piętro
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjazna szkoła – wzbogacenie bazy

Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi”

Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.70.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

maksymalnej liczby części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie

wejścia głównego i południowego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu
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głównym oraz wykonaniu monitoringu wewnętrznego budynku i zewnętrznego terenu wokół szkoły.

Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. Przedmiot zamówienia

podzielono na części: Część 1: Przyjazna szkoła – Remont wejść do budynku szkoły z budową

pochylni dla osób niepełnosprawnych Cześć 2: Przyjazna szkoła – Montaż monitoringu wewnętrznego

i zewnętrznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1a i 1b do

SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45111100-9

45233140-2

45262300-4

45262310-7

45442100-8

45421144-5

45421160-3

45300000-0

45312200-9

45310000-3

45315600-4

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
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art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp w

wysokości do 30% zamówienia podstawowego (dot. wszystkich części zamówienia). Zamówienia

polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone dotychczasowemu

Wykonawcy robót budowlanych (po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia

podstawowego w przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia takiego zamówienia oraz zostaną

zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 45

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

45

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. obu części

zamówienia): do 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy (termin realizacji

zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - dla części 1 – jedną robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto każda, - dla części 2 - jedną

robotę budowlaną polegającą na wykonaniu monitoringu zewnętrznego/wewnętrznego o wartości

nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. UWAGA: 1) Definicje budynków mieszkalnego i

użyteczności publicznej obowiązują w brzmieniu ustalonym przez Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). 2) Ww. roboty mogą być

wykonane w ramach tej samej umowy/kontraktu. 3) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w

ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien

wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej. 4) Jeżeli Wykonawca wykazuje

doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie

dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem,

jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega

możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie

wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z

której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 5) Dla potrzeb

oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w

walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez

Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę

przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on

opublikowany. 6) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac

bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu

określonych wyżej oceniane będzie łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest
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zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień

złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie

wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4

maja 2017r., C-387/14. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących

dokumentów: Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są: - referencje - bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, - a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO jest zobowiązany, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl

/urzadmiasta/ przetargi), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

(Załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane - okres dodatkowo udzielonej

gwarancji za wykonane roboty budowlane
20,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy są uregulowane we wzorze umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Numeracja zgodna ze SIWZ 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1 O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.2 Z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 6.2.1 Wykonawców w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych

Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 – 7.2.2. SIWZ. 6.2.2 Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich

zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z

tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 – 7.2.2. SIWZ. 6.2.3 Podmioty, na

których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.3 Wykonawca, który podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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. 6.4

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3

SIWZ. 7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 7.1
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Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu

wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując

spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na

ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2.1.

SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również

wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

(Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o

którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 7.2.3 Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania

podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy

(wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ). W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww.

dokument, winien określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8.1

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
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z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). 8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3 Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Barbara Rudzka, Magdalena Bednarek - Sicińska. 8.4 Korespondencję do Zamawiającego (powołując

się w tytule na nr referencyjny postępowania: DOA-ZP-III.271.70.2019) należy kierować: • pisemnie

na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta

Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź • drogą elektroniczną na adres:

zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA: Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach

obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader 8.5 Ofertę składa się pod

rygorem nieważności w formie pisemnej. 8.6 Korespondencja w niniejszym postępowaniu

prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym jest

składana wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z

pełnomocnikiem. 11.15 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 11.15.1 Formularz ofertowy,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 11.15.2 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

11.15.3 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 11.15.4

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego

ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 8 do SIWZ) 11.15.5

Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii

potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.

11.15.6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 11.15.7

Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 15.4

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr
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10, przy ul. Przybyszewskiego nr 15/21 w Łodzi: 15.4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 15.4.2 umowę

spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do

oferty), 15.4.3 polisę ubezpieczeniową o której mowa w wzorze umowy (§ 3 ust. 9-13), w kwocie nie

mniejszej niż 200 000,00 PLN. 15.4.4 kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą pełnić funkcje: - dla

części 1 - kierownika robót/budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - dla części 2 - kierownika budowy/robót

elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

15.4.5 wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, zgodnie z § 3 ust. 31 wzoru umowy. 15.5

Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę

uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 15.6 Niezłożenie dokumentów, o których

mowa w pkt 15.4 SIWZ może być potraktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia

umowy. 15.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 15.8

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do

kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 15.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 19 INFORMACJE

KOŃCOWE 19.1 Zamawiający nie przewiduje: 19.1.1 zawarcia umowy ramowej 19.1.2 składania

ofert wariantowych 19.1.3 rozliczania w walutach obcych 19.1.4 aukcji elektronicznej 19.1.5

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 19.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 19.1.7

prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 19.1.8 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19.2 Zamawiający nie

prowadził dialogu technicznego. Pozostałe informacje: - Wykonawca, wypełniając obowiązki

informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym -

Załącznik nr 2 do SIWZ. - Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia
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przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. czynności pracownika budowlanego

wykonującego roboty związane z wykonaniem zamówienia. Zakres prac osób wykonujących

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób

dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania

przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ) oraz we wzorze umowy, (Załącznik nr 7 do

SIWZ - § 3 ust. 28 - 35).

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Przyjazna szkoła – remont wejść do budynku szkoły z budową pochylni dla osób

niepełnosprawnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

niniejszego postępowania (Części 1) jest remont wejścia głównego i południowego do budynku Szkoły

Podstawowej nr 10 w Łodzi wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu

głównym, na który składają się: - częściowe rozbiórki wejścia głównego i południowego - demontaż

witryn przeznaczonych do wymiany - segregacja, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - wykonanie

robót ziemnych i korytowania dla nowych schodów i podestów - wykonanie izolacji ścian przy wejściach

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych - wykonanie remontu schodów i podestu przy wejściu

głównym - wykonanie remontu schodów i podestu przy wejściu południowym - montaż witryn

aluminiowych - otynkowanie ościeży - montaż blachy trapezowej lakierowanej na suficie zadaszenia

wejścia głównego - naprawa i malowanie powierzchni ścian zewnętrznych przy remontowanych

wejściach - malowanie konstrukcji stalowej istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym - montaż

balustrad - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS modyfikowanej (daszek południowy) -

wykonanie obróbek blacharskich (daszek południowy) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -

wykonanie i umocowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy z informacjami o

realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wymiary tablicy 70 x 50 cm) – zgodnie ze wzorem
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tablicy informacyjnej zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://uml.lodz.pl/bo/edycje-

minione/20172018/

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45111100-9, 45233140-2,

45262300-4, 45262310-7, 45442100-8, 45421144-5, 45421160-3, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 45

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane - okres dodatkowo udzielonej gwarancji

za wykonane roboty budowlane
20,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:Przyjazna szkoła – Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

niniejszego postępowania jest robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu monitoringu

wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego szkoły. Monitoring zewnętrzny: Zakres prac dotyczy

wykonania systemu monitoringu obejmującego newralgiczne punkty zewnętrznej przestrzeni wokół

szkoły i obiektu sportowego. Zakres prac obejmuje instalację rejestratora obrazu, wraz z niezbędnym

osprzętem instalacyjnym, montaż kamer oraz konfigurację urządzeń wchodzących w skład systemu. W
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celu optymalnego pokrycia terenu, kamery należy zamontować na słupach wykorzystanych do

oświetlenia terenu obiektu sportowego. Montaż należy wykonać w sposób wykluczający istnienie

martwych stref wokół monitorowanego obiektu oraz zapewniający obserwację monitorowanej przestrzeni

z min. dwóch kamer jednocześnie. Wymagane możliwości systemu: – Podgląd obrazu z kamer z jakością

4K, z jednoczesnym zapisem na dysku twardym rejestratora. – Zapis w trybie ciągłym, według

harmonogramu, lub z wykorzystaniem detekcji ruchu. – Podgląd obrazu i obsługa systemu, poprzez

lokalną sieć komputerową i internet. – Zapis obrazu z maksymalną jakością, przez miesiąc czasu. –

Możliwość archiwizacji obrazu i odtwarzania na zewnętrznym dysku lub komputerze. – Zapewnienie

źródła zasilania awaryjnego na wypadek chwilowego zaniku zasilania. Podtrzymanie zasilania min. 2

godz. Elementy składowe systemu (zestawienie materiałów): – Rejestrator obrazu 16x4K IP

umożliwiający zapis obrazu z wymaganej ilości kamer z jakością 4K lub podobny zapewniający w/w

możliwości – Dysk HDD 4 Tb x 4szt – Kamery IP z regulowaną ogniskową umożliwiające przetwarzanie

obrazu w jakości 4K, z funkcją korekcji obrazu dzień / noc, obiektyw z automatyczną korekcją

doświetlenia -16 szt. – Osprzęt instalacyjny do kamer (puszki, uchwyty) – Osprzęt instalacyjny niezbędny

do uruchomienia systemu (przewody, koryta kablowe, konwertery itp.) – Szafa RACK wraz z osprzętem

niezbędnym do zapewnienia poprawnych warunków pracy dla rejestratora – Infrastruktura zasilająca

POE – Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym – UPS zapewniający zasilanie awaryjne,

przez minimum 2 godziny – Przewody (skrętka FTP kat. 5E, żelowana) – 2014,00 mb. Monitoring

wewnętrzny: Zakres prac dotyczy wykonania systemu monitoringu obejmującego ciągi komunikacyjne

wewnętrzne na terenie szkoły, obejmuje instalację rejestratora obrazu, wraz z niezbędnym osprzętem

instalacyjnym, montaż kamer, oraz konfigurację urządzeń wchodzących w skład systemu. W skład

systemu wchodzą: – Rejestrator obrazu umożliwiający zapis obrazu z maksymalnie 18 kamer z jakością

4K – Kamery obserwacyjne. (Kamery kolorowe wysokiej rozdzielczości 4K z funkcją korekcji obrazu

dzień / noc, z obiektywem z automatyczną korekcją doświetlenia) – Instalacja połączeniowa i osprzęt.

Wymagane możliwości systemu: Podgląd obrazu z kamer z jakością 4K, z jednoczesnym zapisem na

dysku twardym rejestratora. Zapis w trybie ciągłym, według harmonogramu, lub z wykorzystaniem

detekcji ruchu. Podgląd obrazu i obsługa systemu, poprzez lokalną sieć komputerową i internet. Zapis

obrazu z maksymalnie osiemnastu kamer, przez miesiąc czasu. Możliwość archiwizacji obrazu i

odtwarzania na zewnętrznym dysku lub komputerze. Zapewnienie źródła zasilania awaryjnego na

wypadek chwilowego zaniku zasilania. Elementy składowe systemu (zestawienie materiałów): -

Rejestrator 16x4K + 2xIP lub podobny zapewniający w/w możliwości - Dysk HDD 4 Tb x 4szt - Kamera

z regulowaną ogniskową umożliwiająca przetwarzanie obrazu w jakości 4K-16szt - Osprzęt instalacyjny

do kamer (puszki, uchwyty) - Osprzęt instalacyjny niezbędny do uruchomienia systemu (przewody,

koryta kablowe, konwertery itp.) - Szafa RACK wraz z osprzętem niezbędnym do zapewnienia
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poprawnych warunków pracy dla rejestratora - Zasilacze, wraz z dystrybutorami zasilania - Listwa

zasilająca - UPS zapewniający zasilanie awaryjne, przez minimum 1 godzinę - Przewody (skrętka FTP

kat. 5E) – 1496,00 mb.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45312200-9,

45315600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 45

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty brutto w PLN 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane - okres dodatkowo udzielonej gwarancji

za wykonane roboty budowlane
20,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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