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PL-Legnica: Kamery telewizyjne o obwodzie zamkni ętym  

2013/S 058-095502 

Ogłoszenie o zamówieniu  

Dostawy  

Dyrektywa 2004/18/WE  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe   
Prezydent Miasta Legnicy 

Plac Słowiański 8 

Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Legnica, Referat Zamówień Publicznych Plac Słowiański 7 , pokój nr 22 

Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 

59-220 Legnica 

POLSKA 

Tel.: +48 767212322 

E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 

Faks: +48 767212325 

Adresy internetowe:   

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu 

Więcej informacji mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz 

dynamicznego systemu zakupów) mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale Ŝy przesyła ć na adres:  Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 8 

Plac Słowiański 8, pokój nr 208 

Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pok. 208 

Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 

59-220 Legnica 

POLSKA 

Tel.: +48 767212322 

E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 

Faks: +48 767212325 

Adres internetowy: www.legnica.eu 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj ącej   
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty dzia łalności   
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Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji za mawiaj ących   
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1)Opis  
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą:  
Wybór wykonawcy dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montaŜem oraz wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego 
zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013”. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług   
Dostawy 
Kod NUTS PL516 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)  
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej  
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu   
Zadanie obejmuje budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Legnicy w zakresie wykonania między innymi: 
1)Dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 40 kamer obrotowych na terenie miasta, 
2)Modernizacji polegającej na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Centrum Przetwarzania Danych w 
budynku StraŜy Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3, 
3)WyposaŜenia, adaptacji pomieszczeń, konfiguracji i uruchomienia Lokalnego Centrum Monitorowania w budynku 
komisariatu Policji przy ul. Staffa 2, 
4)Modernizacji polegającej na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Głównego Centrum Monitorowania w 
budynku StraŜy Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3, 
5)Budowy Stacji Bazowej wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiezdna 1, 
6)Wykonania Stacji Retransmisyjnej na budynku przy ul. Przybosia 3, 
7)Budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w celu połączenia punktów kamerowych z Centrum Przetwarzania 
Danych, Głównym Centrum Monitorowania, Lokalnym Centrum Monitorowania, tj. między innymi: 
a)wykonanie łącza radiowego typu punkt – punkt w relacji budynek Urzędu Miasta przy pl. Słowiańskim 8 – Stacja 
Bazowa. 
b)wykonanie łącza radiowego typu punkt – punkt w relacji budynek StraŜy Miejskiej – Stacja Bazowa. 
c)wykonanie łącza radiowego typu punkt – punkt w relacji Stacja Bazowa – Stacja Retransmisyjna. 
d)wykonanie łącza radiowego typu punkt – punkt w relacji Stacja Retransmisyjna – budynek komisariatu Policji. 
e)wykonanie łącza radiowego typu punkt – wiele punktów w relacji Stacja Bazowa – Punkty Kamerowe. 
f) konfiguracja i uruchomienie połączenia światłowodowego w relacji punkt kamerowy Rynek 15a – Urząd Miasta pl. 
Słowiański 8 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej i teleinformatycznej. 
8)Uzyskania wymaganych pozwoleń radiowych dla pracy urządzeń w licencjonowanych pasmach częstotliwości w 
relacji punkt – punkt, punkt – wiele punktów. 
9) Dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu oraz instrukcji uŜytkowania. 
10)DemontaŜ istniejącego (starego) sprzętu i protokolarnie przekazanie zdemontowanego sprzętu UŜytkownikowi – 
StraŜ Miejskiej. 
11) Udzielenie gwarancji i rękojmi zgodnie z § 18 Projektu umowy - Rozdział 3 siwz i zał. 7 – Gwarancja Jakości 
Wykonawcy - Rozdział 2 siwz na okres minimum 36 miesięcy. Przeprowadzenie przeglądów okresowych systemu 
monitoringu wizyjnego wykonywane, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia do końca okresu gwarancyjnego i 
rękojmi. 
12) Przeprowadzenie szkoleń operatorów i administratorów systemu. 
zgodnie z załączoną Dokumentacją – Rozdział 4 siwz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość na etapie oceny ofert Wykonawców, wezwania Wykonawcy do 
dostarczenia nieodpłatnie w ciągu 3 dni systemu testowego składającego się z urządzeń wskazanych w ofercie 
(jedna kamera obrotowa, stacja robocza operatora, serwer, urządzenie rejestrujące obraz) do testów na okres 7 
dni. W okresie tym Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia wszystkich funkcjonalności oferowanego 
systemu na zgodność z wymaganiami funkcjonalnymi systemu opisanymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności systemu testowego z przedmiotem zamówienia oraz ofertą – oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 
W przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie przedstawianych funkcjonalności systemu przez Wykonawcę, 
Zamawiający moŜe zlecić przeprowadzenie szczegółowych badań w akredytowanym/certyfikowanym laboratorium. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
32234000, 32400000, 31310000, 30200000 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)   
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak 
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II.1.8)Części   
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych   
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.2.1)Całkowita wielko ść lub zakres:   
Szacunkowa wartość bez VAT:  
Zakres: między 750 000,00 i 1 000 000,00 EUR 
II.2.2)Informacje o opcjach   
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach   
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji   
w dniach: 163 (od udzielenia zamówienia) 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  

III.1)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:   
35.000 PLN 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
reguluj ących:  
III.1.3)Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówi enie:  
III.1.4)Inne szczególne warunki  
III.2)Warunki udziału  
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego  
III.2.2)Zdolno ść ekonomiczna i finansowa   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać sytuację 
ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego okresie, tj. mieć dostęp do 
środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,- PLN na realizację powyŜszego 
zamówienia potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
Ocena spełnienia warunku według : 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do instrukcji dla wykonawców- Rozdział 2 siwz oraz 
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1.Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia jak niŜej: 
a) budowa lub rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o 
łącza radiowe typu punkt-punkt działającego w licencjonowanym paśmie 
częstotliwości nie mniejszym niŜ 18 GHz składającego się z min. 10 kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 
kamer. 
lub 
b) budowa lub rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o 
łącza radiowe typu punkt-wiele punktów działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 
26 GHz składającego się z min. 10 kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
lub 
c) budowa lub rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta składającego się z min. 10 kamer; jeŜeli 
rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te wraz z 
rozmieszczeniem i instalacją zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 do 
siwz wraz z załączeniem: 
- dowodów tj. poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym Ŝe w odniesieniu do 
dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; a jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. 
- lub dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. kserokopia 
dziennika budowy, protokół odbioru robót, referencje, itp. 
w tym co najmniej 1 zamówienie a) lub b) czyli budowa lub rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta z 
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transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe – doświadczenie wymagane. 
Ocena spełnienia warunku według : 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 Instrukcji dla wykonawców- Rozdział 2 do siwz 
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw wraz z 
rozmieszczeniem i instalacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy te wraz z rozmieszczeniem i instalacją zostały wykonane, oraz załączeniem 
dokumentów lub dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie wg wzoru - załącznik nr 3 do 
Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 do siwz wraz z załączeniem: 
- dowodów tj. poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym Ŝe w odniesieniu do 
dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; a jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. 
- lub dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. kserokopia 
dziennika budowy, protokół odbioru robót, referencje, itp. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
2.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany 
personel w celu obsadzenia podanych niŜej stanowisk: 
1) Kierownik budowy : 
inŜynier w zakresie sieci i instalacji elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, wpisany na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz. U. Nr 156,poz. 1118– z późniejszymi zmianami) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, który posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na 
tym, Ŝe był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu obejmującym budowę 
lub rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta 
2) Kierownik robót: 
inŜynier w zakresie elektroniki i telekomunikacji w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wpisany na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. który posiada kwalifikacje i doświadczenie, 
polegające na tym, Ŝe był kierownikiem robót, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach 
obejmujących budowę lub rozbudowę: 
a) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
punkt działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 18 GHz składającego się z min. 10 
kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
lub 
b) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
wiele punktów działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 26 GHz składającego się z 
min. 10 kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
3) Koordynator ds. technicznych: 
osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, Ŝe koordynowała realizację min. 2 zamówień 
obejmujących budowę lub rozbudowę: 
a) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
punkt działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 18 GHz składającego się z min. 10 
kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
lub 
b) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
wiele punktów działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 26 GHz składającego się z 
min. 10 kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
4) Specjalista ds. systemów okablowania strukturalnego: 
osoba posiadająca: 
- aktualny certyfikat producenta oferowanego przez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji systemów okablowania strukturalnego 
objętych min. 10-letnią gwarancją niezawodności, 
- udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji systemów okablowania 
strukturalnego. 
5) Specjalista ds. systemów radiowych typu punkt-punkt: 
osoba posiadająca: 
a) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i urządzeń radiowych typu 
punkt-punkt pracujących w licencjonowanym paśmie częstotliwości, 
b) imienny certyfikaty technologii mikrofalowej punkt-punkt wydany przez producenta oferowanego sprzętu nie 
wcześniej niŜ 2 lata przed upływem terminu składania ofert. 
c) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy na wysokości; 
d) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy w polu mikrofalowym. 
6) Specjalistą ds. systemów radiowych typu punkt-wiele punktów: 
osoba posiadająca: 
a) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i urządzeń radiowych typu 
punkt - wiele punktów pracujących w licencjonowanym paśmie częstotliwości, 
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b) imienny certyfikaty technologii mikrofalowej punkt-wielopunkt wydany przez producenta oferowanego sprzętu nie 
wcześniej niŜ 2 lata przed upływem terminu składania ofert. 
c) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy na wysokości; 
d) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy w polu mikrofalowym. 
Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe dodatkowo co najmniej jedna z osób wymienionych w ppkt 1), 2) lub 3) 
zobowiązana jest posiadać: 
1) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, 
2) aktualny certyfikat/certyfikaty potwierdzające znajomość oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań sprzętowych 
(znajomość zasad montaŜu, konfiguracji i konserwacji sprzętu oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania) z 
zakresu urządzeń /oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego oraz urządzeń sieciowych wystawione przez 
producentów lub uprawnionych przez nich autoryzowanych przedstawicieli. 
UWAGA: 
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobą maksymalnie 3 funkcji. 
IOcena spełnienia warunku według : 
1. oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz 
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia + dodatkowo: 
2.1. dla kierownika budowy informacji, Ŝe był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu 
obejmującym budowę lub rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta potwierdzonych np. kserokopią 
dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, itp. 
2.2. dla kierownika robót informacji, Ŝe był kierownikiem robót, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 
zadaniach obejmujących budowę lub rozbudowę: 
a) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
punkt działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 18 GHz składającego się z min. 10 
kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
lub 
b) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
wiele punktów działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 26 GHz składającego się z 
min. 10 kamer; 
jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer potwierdzonych np. kserokopią dziennika budowy, protokołem 
odbioru robót, protokołami z rad budowy referencjami, itp. 
2.3. dla koordynatora ds. technicznych informacji, Ŝe koordynował realizację min. 2 zadań obejmujących budowę 
lub rozbudowę: 
a) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
punkt działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 18 GHz składającego się z min. 10 
kamer; jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
lub 
b) systemu monitoringu wizyjnego miasta z transmisją sygnałów realizowaną w oparciu o łącza radiowe typu punkt-
wiele punktów działającego w licencjonowanym paśmie częstotliwości nie mniejszym niŜ 26 GHz składającego się z 
min. 10 kamer; 
jeŜeli rozbudowa systemu to o min. 10 kamer 
potwierdzonych np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, protokołami z rad 
budowy, oświadczeniem podmiotu, na rzecz którego zadanie było wykonane itp 
2.4. dla specjalisty ds. systemów okablowania strukturalnego: a) aktualny certyfikat producenta oferowanego przez 
Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania i 
instalacji systemów okablowania strukturalnego objętych min. 10-letnią gwarancją niezawodności 
b) informacji, Ŝe posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji systemów okablowania 
strukturalnego np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, protokołami z rad 
budowy, potwierdzeniem staŜu pracy potwierdzającym wykonywanie ww. usług, świadectwem pracy z zakresem 
wykonywanych obowiązków, oświadczeniem –wykazem wykonywanych zadań, cv itp. 
2.5. dla specjalisty ds. systemów radiowych typu punkt-punkt: 
a) informacji, Ŝe posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i 
urządzeń radiowych typu punkt-punkt pracujących w licencjonowanym paśmie częstotliwości potwierdzone np. 
kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, protokołami z rad budowy, potwierdzeniem 
staŜu pracy potwierdzającym wykonywanie ww. usług, świadectwem pracy z zakresem wykonywanych 
obowiązków, oświadczeniem –wykazem wykonywanych zadań, cv itp. 
b) imienny certyfikaty technologii mikrofalowej punkt-wielopunkt wydany przez producenta oferowanego sprzętu nie 
wcześniej niŜ 2 lata przed upływem terminu składania ofert. 
c) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy na wysokości; 
d) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy w polu mikrofalowym. 
2.6. dla specjalisty ds. systemów radiowych typu punkt- wiele punktów: 
a) informacji, Ŝe posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i 
urządzeń radiowych typu punkt- wiele punktów pracujących w licencjonowanym paśmie częstotliwości 
potwierdzone np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, protokołami z rad budowy, 
potwierdzeniem staŜu pracy potwierdzającym wykonywanie ww. usług, świadectwem pracy z zakresem 
wykonywanych obowiązków, oświadczeniem –wykazem wykonywanych zadań, cv itp. 
b) imienny certyfikaty technologii mikrofalowej punkt-wiele punktów wydany przez producenta oferowanego sprzętu 
nie wcześniej niŜ 2 lata przed upływem terminu składania ofert. 
c) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy na wysokości; 
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d) aktualny certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie pracy w polu mikrofalowym. 
a takŜe w stosunku do wszystkich ww. osób zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców - Rozdział 2 do siwz. 
3. oświadczenia, Ŝe wszystkie wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. 
Nr 156, poz. 1118 – z późniejszymi zmianami) oraz Ŝe są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego 
zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 – z 
późniejszymi zmianami) i ubezpieczone 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze Ŝonych  
III.3)Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi  
III.3.1)Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu  
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi  

Sekcja IV: Procedura  

IV.1)Rodzaj procedury  
IV.1.1)Rodzaj procedury   
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do udziału  
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia   
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej  

1. Cena. Waga 95 

2. Dodatkowe funkcje (parametry) systemu analizy obrazu. Waga 5 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej   
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne  
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą:  
IM.RZP.271.248.3.2013. 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatko wych lub dokumentu opisowego   
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu   
30.4.2013 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  kandydatom  
IV.3.6)Języki, w których mo Ŝna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w pos tępowaniu   
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą  
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert   
Data: 30.4.2013 - 10:30 
Miejscowość:  

Urząd Miasta Legnica, pl.Słowiański 7, pok. 9. 

Sekcja VI: Informacje uzupe łniaj ące 

VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia   
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej   
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: „Budowa i modernizacja 
monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. 
VI.3)Informacje dodatkowe   
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca 
musi przedłoŜyć – załączyć do oferty: 
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust 1 ustawy Pzp- wg załącznika nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz 
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1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2) 
ustawy Pzp. 
Aktualny odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę organu 
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób upowaŜnionych 
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników 
załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze 
stanem faktycznym Wykonawca musi złoŜyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający 
daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
1.4 aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 -8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
1.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10-11 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) o udzielenie zamówienia: 
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
a pełnomocnictwo/upowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego 
z wykonawców (członków konsorcjum/przedsiębiorców) winno być dołączone do oferty. 
2.3. oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 
2.4 formularz oferty- Rozdział nr 1 winni podpisać wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza podpisanie Formularza oferty przez osobę wskazaną do reprezentowania 
(lidera konsorcjum) na podstawie złoŜonego pełnomocnictwa upowaŜniającego lidera do podpisania w imieniu 
partnerów wszystkich dokumentów składających się na ofertę pod warunkiem , Ŝe : 
1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione nazwy i dane wszystkich członków konsorcjum oraz zapis, Ŝe 
tworzą konsorcjum firm, które reprezentuje Lider konsorcjum … (wpisać nazwę); 
2. w miejscu „ Podpisano” zostanie złoŜone oświadczenie : „ W imieniu i na rzecz członków Konsorcjum złoŜonego 
z …….…. ( wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik ……….… (Lider konsorcjum) ……………….” 
Podpis/y pełnomocnika (Lidera konsorcjum), 
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy, 
2.6. Wykonawcy muszą spełniać łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w pkt. 13 
- 21 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 do siwz. 
JeŜeli oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający 
zaŜąda przedłoŜenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 
3. Dokumentowanie spełniania warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
3.1 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów 
wymaganych w pkt. 15 ppkt 15.2-15.4 i 15.6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe : 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega i uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 22 ppkt 22.1. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 22 
ppkt 22.1. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu 
wymaganego w pkt. 15 ppkt. 15.5 i ppkt 15.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą 
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w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz ppkt 10-11. ustawy Pzp, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.4 JeŜeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.22 ppkt 22.1 i ppkt 22.3 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym okresla się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 22 ppkt 22.2. i 22.3. stosuje się 
odpowiednio. 
3.5 JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w 
art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ww. ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przez 
upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przez właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób lub przed notariuszem. 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze   
Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17 a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587701 

Faks: +48 224587700 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17 a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587701 

Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Składanie odwoła ń 
VI.4.3)Źródło, gdzie mo Ŝna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   
20.3.2013 
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