
Gdynia: Dostawa kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych

wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z

oprogramowaniem systemowym do siedziby Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 170449 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o. , ul. Starowiejska 54/6, 81-356 Gdynia, woj.

pomorskie, tel. 58 620 50 51, faks 58 620 80 90.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psts.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer

wizyjnych wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym do

siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa zestawu kamer: jedna kamera termowizyjna chłodzona, o

bardzo wysokiej rozdzielczości, matryca nie mniejsza niż 640x480; dwie kamery wizyjne o bardzo wysokiej

rozdzielczości, matryce nie mniejsze niż 752x 582 (PAL), wraz ze sterowaną głowicą zapewniającą obserwację

okrężną, wertykalną i możliwość instalacji dalmierza laserowego wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis

obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym - do siedziby Zamawiającego. Dostarczony sprzęt musi spełniać

wymogi standardów MIL-STD 810 w specyfikacji E lub F.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1/ wadium: 22 220 zł. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dowód

wpłacenia / wniesienia wadium w wysokości , terminie i formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2/ Zamawiający nie

wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego nie wymaga posiadania takich uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy są zobowiązani wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej

dostawy sprzętu termowizyjnego spełniającego wymogi standardów MIL-STD 810 w specyfikacji E lub

F. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena

spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie

złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę - dokumentów i oświadczeń

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

fotografie, opisy, foldery, prospekty lub inne materiały dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia w

języku polskim lub angielskim
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu w liczbie 3. Warunek udziału w postępowaniu (wskazany w sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia)

będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń jakie dostarczyć mają Wykonawcy (wskazanych w

sekcji III.4 niniejszego ogłoszenia) według formuły: spełnia/nie spełnia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają

warunek udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych

wszystkich wykonawców spełniających ten warunek. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunek udziału

w postępowaniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy

otrzymają najwyższe oceny spełniania tego warunku, wg następującej punktacji: za każdą dodatkowo wykazaną

wykonaną w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu dostawę sprzętu wizyjnego i termowizyjnego spełniających wymogi MIL- STD 810 w

specyfikacji E lub F, ponad wymagane w warunku udziału, o którym mowa w sekcji III.3.2) niniejszego ogłoszenia

Wykonawca otrzyma odpowiednio 1 pkt, za każdą wskazaną dostawę sprzętu wizyjnego i termowizyjnego

spełniających wymogi MIL- STD 810 w specyfikacji E lub wizyjnego. Wykonawca, który otrzyma największą liczbę

punktów zostanie zakwalifikowany jako Wykonawca z najwyższą oceną spełniania warunków udziału w

postępowaniu. Kolejne miejsca przypadną w udziale Wykonawcom, którzy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę

punktów. W sytuacji osiągnięcia przez kilku wykonawców takiej samej liczby punktów, o kolejności miejsc

zadecyduje zsumowana wartość brutto dostaw przedstawionych w wykazie dostaw, spełniających warunek

udziału, o którym mowa w sekcji III.3.2) niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, dla którego suma wykazanych usług

będzie wyższa, będzie sklasyfikowany jako pierwszy spośród Wykonawców mających taką samą liczbę punktów,

pozostali Wykonawcy będą odpowiednio na kolejnych miejscach - zgodnie z zsumowaną wartością wykazanych

dostaw

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 55

2 - Integracja elementów dostawy - 15

3 - Rozdzielczość systemów kamer wizyjnych i termowizyjnych - 10
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4 - Dostępność narzędzi deweloperskich do oprogramowania systemowego - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pol-Spec-Tech-Service

sp. z o.o., ul. Starowiejska 54 lok 6, 81-356 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010

godzina 10:00, miejsce: Pol-Spec-Tech-Service sp. z o.o., ul. Starowiejska 54 lok 6, 81-356 Gdynia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: 1/ Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmidowicza 69,

81-103 Gdynia oraz Pol-Spec-Tech-Service sp. o.o., ul. Starowiejska 54 lok 6, 81-356 Gdynia (Zamawiający

upoważniony w rozumieniu art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) 2/ przedmiot zamówienia nie jest

finansowany ze środków Unii Europejskiej, 3/ Zamawiający nie dopuszcza formy elektronicznego porozumiewania

się z Wykonawcami, 4/ numer postępowania: PSTS/ZP/NZO/1/10, 5/ Zamawiający działając na podstawy art. 9

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza, aby dokumenty wskazane w sekcji III.4.1) niniejszego

ogłoszenia (w zakresie dokumentu potwierdzającego że dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane

należycie) oraz w sekcji III.5) niniejszego ogłoszenia zostały złożone w języku angielskim.

IV.4.17) Czy 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
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