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Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 – 70 Kodeksu cywilnego
Nazwa zamówienia

07/EU/2018/Kamery typu CCTV

Wartość zamówienia

Powyżej 30 000 EURO

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Data umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego

2018-07-19

I Zamawiający
Zamawiający
- adres
- telefon
- faks
- adres internetowy

DCT Gdańsk S.A.
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
(+48 58) 737 9000
(+48 58) 737 6350
http://www.dctgdansk.pl

Osoba upoważniona do kontaktów
- adres
- telefon
-e-mail

Paweł Mazur
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
(58) 737 91 83

Adres, pod którym można uzyskać specyfikację oraz
warunki przystąpienia do przetargu

Zgodny z adresem Zamawiającego

Adres, na który należy przesyłać oferty

Zgodny z adresem Zamawiającego

tenders@dctgdansk.com

II Przedmiot zamówienia
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kamer typu CCTV wraz z
pozostałymi elementami systemu.
Oferowane urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
2. Główne parametry:
Celem projektu jest zakup, dostawa i instalacja kamer w kabinie operatora suwnicy
zgodnie z zasadami i wymaganiami specyfikacji.
35 suwnic RTG i 6 suwnic STS powinno być wyposażonych w szerokokątne kamery
kabinowe. Kamery zostaną zamontowane w odpowiednim miejscu kabiny, aby
zagwarantować widok całej kabiny. Aparat musi znajdować się w specjalnej obudowie,
aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom lub przypadkowym zniszczeniom. Zapis ma
zostać zapamiętany na karcie pamięci lub innym rodzaju nośnika w osobnym
urządzeniu zamontowanym w kabinie, w ukrytym miejscu, trudnym do znalezienia
przez nieuprawnionych pracowników. System musi posiadać możliwość dostępu do
podglądu na żywo oraz nagrań przez sieć WiFi 802.11b/g/n 2,4GHz oraz 5GHz.
System powinien być dostarczony wraz z oprogramowaniem koniecznym do zdalnego
podglądu z kamer.Montaż powinien przebiegać dwuetapowo.
Etap I
Montaż jednego zestawu na wybranej przez dział Utrzymania Ruchu suwnicy RTG i
jednej suwnicy STS.
Zestaw powinien być testowany na suwnicach przez minimum dwa tygodnie do
miesiąca, w celu weryfikacji jego działania i skuteczności. Po zainstalowaniu na
pierwszych suwnicach STS i RTG system zostanie sprawdzony przez dział techniczny,
informatyczny i operacyjny.
Po wyznaczonym czasie użytkowania, zapadnie decyzja o dalszym montażu kamer na
wszystkich pozostałych suwnicach RTG i STS, bądź odstąpieniu od realizacji projektu
bez konsekwencji dla Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszej realizacji zlecenia, bez
podania przyczyny.
Etap II
Montaż pozostałych zestawów na wskazanych przez dział Utrzymania Ruchu
suwnicach.

3. Dokładna specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentacji

Miejsce realizacji zamówienia

Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową

Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na
żądanie Zamawiającego

Tak

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję
elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty

Nie

Termin realizacji zamówienia

Nie później niż 01/11/2018

Warunki dostawy:

DDP GDAŃSK wg. INCOTERMS 2010

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium

0,00 zł

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz
informacje i formalności niezbędne do oceny, czy
spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne,
finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) są w niezagrożonej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu o przetargu oraz Warunkach udziału w
przetargu
3) posiadają pracowników zdolnych do pracy na wysokości, potwierdzone
zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na
wysokościach
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu wszystkich powyższych warunków.
Postępowanie prowadzone będzie w następujący sposób:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria wyboru wskazane w
pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, zaś wyniki oceny nie pozwolą na
wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na przyznanie ofertom takiej samej liczby
punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, których ofertom przyznano taką samą
liczbę punktów do etapu negocjacji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia
istotnych zmian w treści oferty ani dokonania zmian wymagań zawartych w niniejszym
ogłoszeniu w drodze negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i/lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w terminie
określonym przez DCT Gdańsk S.A. w żądaniu, a w przypadku wyboru co najmniej
dwóch najkorzystniejszych ofert spośród nadesłanych, także na podstawie wyników
negocjacji z Wykonawcami. Negocjacje nie mogą powodować zmiany warunków
udziału w postępowaniu, zmiany głównego przedmiotu zamówienia ani modyfikacji
ceny, mogącej prowadzić do zmiany liczby punktów przyznanych Wykonawcom na
etapie oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny - zgodnie z zapisami "Warunków przystąpienia do przetargu", które stanowią
załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają "Warunki przystąpienia do przetargu",
które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, zostały opublikowana wraz
z niniejszym ogłoszeniem i są dostępne w siedzibie DCT oraz na pisemne żądanie
zainteresowanego zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną.
Dodatkowe Wymagania:
1. Przedmiot zamówienia ma być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert

Kryterium

Formuła

Skala

Cena

Punktacja będzie liczona w oparciu o wzór:
(Cena najniższa / Cena oferowana)*100 pkt

100%

Jakość wykonania i
warunki techniczne

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Kluczowe wymagania techniczne, których brak
wykluczy ofertę z dalszego postępowania:
Wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji
technicznej dostępnej na pisemną prośbę
Zainteresowanego.
Suma:

100%

Dokumenty można odebrać w siedzibie DCT Gdańsk S.A. w terminie ważności
ogłoszenia. Na pisemne żądanie Zainteresowanego dokumenty mogą zostać wysłane
pocztą lub drogą elektroniczną do momentu upływu terminu składania ofert,
wskazanego w niniejszym ogłoszeniu.
Cena: 0,00 zł.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do 03/08/2018 do godziny 10.00 . Za datę złożenia oferty uważa
się datę wpływu oferty do DCT potwierdzoną przez pracownika przyjmującego. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Termin i miejsce otwarcia ofert

Po terminie wyznaczonym na składanie ofert Komisja Przetargowa otworzy wszystkie
oferty. Po dokonaniu wyboru oferty Komisja niezwłocznie skontaktuje się z wszystkimi,
którzy je złożyli, podając uzyskane wyniki. Termin wyboru dostawcy nastąpi w
najszybszym możliwym terminie.

V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków UE?
Data zgłoszenia przetargu do zamieszczenia w
Dzienniku Urzędowym TED

NIE
2018-07-19

