Szczecin: Wykonanie systemów alarmowych SSWiN, KD, CCTV,
okablowania strukturalnego i zasilającego dla budynku nr 2/1871 i
budynku nr 6/1871 - Dostosowanie infrastruktury koszarowej do
potrzeb związanych z uzawodowieniem korpusu szeregowych
zawodowych K-1871- Zadanie nr 14031 - I ETAP
Numer ogłoszenia: 371952 - 2009; data zamieszczenia: 23.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemów alarmowych
SSWiN, KD, CCTV, okablowania strukturalnego i zasilającego dla budynku nr 2/1871 i budynku nr
6/1871 - Dostosowanie infrastruktury koszarowej do potrzeb związanych z uzawodowieniem korpusu
szeregowych zawodowych K-1871- Zadanie nr 14031 - I ETAP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie: Wykonanie systemów alarmowych SSWiN, KD, CCTV, okablowania
strukturalnego i zasilającego dla budynku nr 2 w kompleksie 1871 Szczecin polegające miedzy innymi
na: a) wykonaniu systemu alarmowego SSWiN b) wykonaniu systemu KD, c) wykonaniu systemu
CCTV, d) Wykonaniu okablowania strukturalnego i zasilającego budynek nr 2, Wykonanie systemów
alarmowych SSWiN, KD, CCTV, okablowania strukturalnego i zasilającego dla budynku nr 6 w
kompleksie 1871 Szczecin polegające miedzy innymi na: a) wykonaniu systemu alarmowego SSWiN
b) wykonaniu systemu KD, c) wykonaniu systemu CCTV, d) Wykonaniu okablowania strukturalnego i
zasilającego budynek nr 6, 2. PO WYKONANIU ZADANIA WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYĆ: a)
Deklarację zgodności, że system alarmowy został wykonany w klasie SA-4, b) Kopie certyfikatów lub
świadectw kwalifikacyjnych na urządzenia tworzące system, c) Książkę ewidencji urządzeń
wchodzących w skład systemu technicznej ochrony jednostki wojskowej - zgodnie z załącznikiem K
Normy Obronnej NO-04-A008-8 Obiekty wojskowe systemy alarmowe część 8: Eksploatacja. Klauzula
tajności dokumentacji powykonawczej - ZASTRZEŻONE 3. Szacunkowa wartość zamówienia:
175.989,84 PLN..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.22.00-9, 45.31.11.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.200,00 PLN.
Zamawiający będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia; 2) posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie
niezbędnym do jego realizacji; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne oświadczenie
Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z tytułu określonego w ust. 1, zawierające treść jak w
formularzu do oferty - Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ); 2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające
prowadzenie wymaganych usług, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę,
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: a) Wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Załączając kopię uprawnień oraz
potwierdzenie aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Warunek
spełnia wykazanie osób z uprawnieniami: - 1 osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu
kursu dla projektantów w zakresie projektowania i instalowania systemów alarmowych klasy SA4 - 3 instalatorów - posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursów dla instalatorów w
zakresie instalowania systemów alarmowych klasy SA-4. b) Wykaz wykonywanych robót
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z

podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu załączyć dokumenty
potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, np.: referencje, zaświadczenia itp.
Warunek spełnia wykonanie robót jw. na łączną kwotę min 300.000,00 PLN. c) Pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował.
d) Wykonawca musi załączyć do oferty ponadto: 1) Oświadczenie o zdolności wykonania
dokumentacji powykonawczej o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.10.2005 r. w sprawie sposobu oznaczania
materiałów, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (DZ.U. z 2005 r. nr 205, poz. 1696). 2)
Wykaz n/w pracowników, zawierający numery poświadczeń bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli ZASTRZEŻONE, i
datę ich ważności: - Kierownika Firmy, - Kadry technicznej przewidzianej do realizacji
przedsięwzięcia, tj. jednego (1) Projektanta posiadającego świadectwo ukończenia kursu w
zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 i trzech (3) instalatorów systemów
alarmowych, którzy ukończyli kurs dla instalatorów w zakresie instalowania systemów
alarmowych klasy SA-4. 3) Kopie poświadczeń bezpieczeństwa oraz kopie zaświadczeń
stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób wymienionych
w Cz.VII ust. 2 pkt 3 ppkt B lit d) 2) SIWZ 5) Kopie świadectw ukończenia kursów przez
projektanta w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 6) Kopie świadectw
ukończenia kursów przez instalatorów w zakresie instalowania systemów alarmowych klasy SA4.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak w punkcie I.1)
Po uiszczeniu opłaty w kasie lub na konto RZI Szczecin Nr.97 1010 1599 0023 8113 9150 0000 w
wysokości 14,00 PLN z opisem: opłata za SIWZ nr 029/RBI/2009. Ze strony www za darmo..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

