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POSTĘPOWANIE NR 15/PT/2021/CCTV Cameras 

 

Zakup, dostawa oraz monataż kamer typu CCTV  

w kabinie operatora suwnic RTG oraz STS 
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 DCT GDANSK S.A. z siedzibą ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 
składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu, zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w pkt 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

i. „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDANSK S.A. z siedzibą ul. Kontenerowa 7, 
80-601 Gdańsk 

ii. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 
podstawie niniejszej Specyfikacji. 

iii. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

iv.  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

v. ”Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 
na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 
wykonania Zamówienia. 

1.4 Dane Zamawiającego: 

DCT GDANSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077  

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

 

E-mail w sprawie konkursu ofert: 

tenders.dct@dctgdansk.com 

 

Znak Postępowania: 15/PT/2021/CCTV Cameras  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Wprowadzenie  
 

Specyfikacja zawiera opis podstawowych wymagań i funkcji, jakie muszą być 
spełnione dla dostawy przedmiotu zamówienia do terminalu kontenerowego DCT Gdańsk 
S.A.  
 

Dostarczony przedmiot zakupu powinnien być wykonany zgodnie z normami 
europejskimi oraz musi posiadać Deklaracje Zgodności CE. Deklaracja Zgodności CE musi 
obejmować cały zamontowany, przetestowany i poprawnie uruchomiony przedmiot zakupu, 
który jest opisywany w niniejszej specyfikacji. 

 
Dostawa przedmiotu zamówienia pod adres: DCT Gdańsk S.A., ul. Kontenerowa 7, 

80-601 Gdańsk. 
 

mailto:tenders.dct@dctgdansk.com
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2.2 Przedmiot zakupu 
  

Przedmiotem zakupu jest dostawa i montaż poniższego sprzętu:  
 

Lp. Nazwa produktu Ilość (szt.) 

1 Kamera CCTV – suwinica STS 6 

2 Kamera CCTV – suwinica RTG 35 

 
 
 
2.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, wdrożenia, wsparcia technicznego i 
gwarancji 
 
1. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy oraz by nie był używany, (przy 
czym Zamawiający dopuszcza, by przedmiot zakupu był rozpakowany i uruchomiony przed 
ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania 
urządzenia.  
2. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu poleasingowego, odnowionego 
(refurbished) lub pochodzącego z recyklingu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dedykować do realizacji zlecenia personel posiadający 
doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji projektów ilości i składzie 
gwarantującym płynność realizacji.  
 
 
2.4 Dokumentacja techniczna 
 
Dokumenty dostarczone wraz z systemem:  
-  Instrukcja obsługi technicznej w języku polskim. 

-  Instrukcja konserwacji w języku angielskiem.  

-  Świadectwo zgodności CE.  

-  Karta gwarancyjna. 

-  Szczegółowy katalog części zamiennych z numerami części, opisami, rysunkami do 
ewentulanego zakupu części zamiennych 

-  Kompletna dokumentacja techniczna dla całego systemu, w tym dokumentacja techniczna 
dla wszystkich komponentów.   

 
2.5 Gwarancja  
 
Gwarancja ważna przez minimum 24 miesiące po podpisaniu protokołów odbioru. 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

3.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 
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3.1.1    Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

3.1.2    Złożą w terminie ofertę w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie 

do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 

3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 3.1.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez 

Dostawcę dokumentów i oświadczeń: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

                          c) oświadczenie potwierdzające pomyślą dostawę podobnego sprzętu w 
ciągu ostatnich 5 lat. 

   

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

4.1 Dostawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

5.1 Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

5.2 W przypadku pojawienia się różnic od wymagań, Dostawca złoży również listę 

odstęptw (różnic) od wymagań i propozycji innych rozwiązań, która będzie 

analizowana przez Zamawiającego w dalszym toku postępowania, po złożeniu oferty.  

5.3 Dostawca może złożyć ofertę cenową spełniającą wszystkie pozycje z wymagań 

technicznych lub tylko na wybrane przez siebie, jednak preferowani będą 

dostawcy zdolni dostarczyć towar w pełnym zakresie wymagań wymienionym w 

SIWZ. 

5.4 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

6.1 Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ dokumentów 

i/lub zaświadczeń najpóźniej do 18.06.2021 do godz. 13.00 na adres e-mail 

wskazane w pkt. 1.4 SIWZ. 
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6.2 Wyniki postępowania wraz z wyborem dostawcy zostaną ogłoszone najpóźniej 

w ciągu 3 tygodni od daty zakończenia zbierania ofert.  

7. Ocena i wybór oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków.  

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednego Dostawcy, przy czym 

nie przewiduje się wyboru kilku Dostawców dla jednego Zadania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 
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Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

Przedmiot dostawy 
Netto za 1 

sztukę [PLN] 

Netto łącznie za 

wskazaną ilość 

[PLN] Lp. Nazwa Ilość  

1 Kamera CCTV – montaż na STS  6     

2 Kamera CCTV – montaż na RTG 35     

3 
Dodatkowa kamera CCTV (zapasowa) bez 
dodatkowego sprzętu i montażu 

2     

4         

5         

6         

7         

8         

Całkowita wartość sprzętu     

Czas dostawy 

Ilość tygodni 

  

Czas montażu 

Ilość tygodni 

  

Gwarancja 

Ilość miesięcy 

  

Koszt dostawy 

Netto PLN 

  

Warunki płatności    
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Miasto, data   

Osoby upoważnione do podpisywania oferty w imieniu Oferenta 

  Imię i nazwisko Podpis 

1.     

  

 


