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ROZDZIAŁ I

OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

DEFINICJE. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 54/6
81-356 Gdynia
NIP: 796-22-83-128
REGON: 671941125

2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
Zamawiający  prowadzi  niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
negocjacji z ogłoszeniem o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - art.  39 w zw. z art. 10 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

3. DEFINICJE: 
USTAWA - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza 
niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami 
stanowiącymi jej integralną część. 

4.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ   ZAMAWIAJĄCEGO  NA  KTÓREJ 
UMIESZCZONA  ZOSTAŁA  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : www.psts.com.pl
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ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa systemu 
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.

2. System winien składać się z następujących elementów funkcjonalnych:
a) Zestaw telemetryczny zapewniający integrację fizyczną :

- Kamery termowizyjnej.
- Kamery wizyjnej światła dziennego,
- Systemu pozycjonowania geograficznego ( na bazie GPS i dajnika 
północy),
- Dalmierza laserowego.

b) Głowica zapewniająca ruch obrotowy zestawu telemetrycznego w płaszczyźnie horyzontalnej oraz 
wychylanie zestawu telemetrycznego w płaszczyźnie wertykalnej.
c) Zestaw sterujący umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami kamer i ruchem głowicy.
d)  Dodatkowa  kamera  wizyjna  światła  dziennego  identyczna  z  kamerą  wizyjną  zintegrowaną  
w zestawie telemetrycznym (wskazaną w lit. a, tiret 2)
e) Zestaw integrujący współpracę zestawu telemetrycznego (wskazanego w lit. a) z dodatkową kamerą 
wizyjną (wskazaną w lit. d)
f)  Oprogramowanie  systemowe  umożliwiające  co  najmniej  sterowanie  kamerami  wizyjnymi  
i  termowizyjną  oraz głowicą obrotowo uchylną  (wskazaną w lit.  2)  przystosowane do rozbudowy 
funkcjonalności przez Zamawiającego lub zawierające narzędzia deweloperskie.

3. Szczegółowy opis elementów funkcjonalnych systemu:

3.1 Zestaw telemetryczny

Zestaw telemetryczny  winien  składać  się  z  fizycznie  zintegrowanych,  współpracujących  ze  sobą, 
następujących urządzeń: kamera termowizyjna, kamera światła dziennego, zestawu pozycjonowania 
geograficznego (GPS oraz dajnik północy) oraz dalmierza laserowego. Wszystkie te elementy winny 
być montowane na stałe, wspólnie, na jednej fizycznej platformie integracyjnej  z przeznaczeniem  
do pracy na zewnątrz. Zestaw powinien  być tak zaprojektowany aby chronić system przed wpływem 
środowiska zewnętrznego  i umożliwić pracę czujników w ciężkich warunkach pogodowych (deszcz, 
śnieg,  niska  temperatura),  spełniając  wymogi  MIL-  STD 810.  Zestaw może  być  przystosowany  
do integracji dodatkowej kamery wizyjnej przy spełnieniu warunku, że odległość między środkami 
obiektywów kamer wizyjnych jest nie mniejsza niż 35 cm.

Parametry techniczne składowych zestawu telemetrycznego:
a) Kamera termowizyjna:

• Detektor chłodzony o rozdzielczości nie mniejszej niż 640 X 480 pikseli,
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej,
• Minimalny zasięg detekcji obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m – 20 km +/- 20%,
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• Minimalny zasięg  rozpoznanie obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m- 12 km +/- 20%,
• Minimalny zakres identyfikacja obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m – 7 km +/- 20%,
• Odporność na wibracje i wstrząsy zgodna z MIL-STD 810

b) Kamera wizyjna światła dziennego:
• Rozdzielczość: nie mniejsza niż 752 X 582 pikseli (PAL)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
• Odporność na wibracje i przeciążenia zgodna z MIL-STD 810

c) Dalmierz laserowy:
• Długość fali 1,55μm +/-10%
• Klasa bezpieczeństwa :1M(IEC 60825/2003)
• Zasięg pomiaru do 20km +/- 20%

d) System pozycjonowania geograficznego:
• System  pozycjonowania  geograficznego  winien  wyznaczać  bieżącą  pozycję  zestawu  
na  podstawie  informacji  otrzymywanej  z  satelitów  (GPS).  Praca  w  standardzie  WGS84  
w połączeniu z elektronicznym kompasem (dajnikiem północy). 

3.2 Głowica obrotowo- uchylna

Konstrukcja głowicy obrotowo- uchylnej  musi umożliwiać jej wykorzystanie na zewnątrz w ciężkich 
warunkach pogodowych. Jej budowa winna pozwalać na montaż na statywie lub wysięgniku. Winna 
być  ona konstrukcyjnie  i  wymiarowo przygotowana  do obsługi  ruchu obrotowego w płaszczyźnie 
horyzontalnej  oraz  uchylnego  w  płaszczyźnie  wertykalnej  zestawu  telemetrycznego.  Konstrukcja 
rozwiązania  winna  pozwalać  na  długotrwałe  używanie  głowicy  w  ciężkich  warunkach 
atmosferycznych.

Parametry techniczne głowicy obrotowo-uchylnej:
• Pozycjonowanie w kącie azymutu: n x 360°
• Minimalna prędkość pozycjonowania: nie większa niż 0.1 °/s
• Maksymalna prędkość pozycjonowania w kącie azymutu: nie mniejsza ± 40°/s
• Maksymalna prędkość pozycjonowania w kącie wzniesienia: nie mniejsza ± 20°/s
• Dokładność pozycjonowania: nie mniejsza niż 1 mrad 
• Rozdzielczość pozycjonowania: nie mniejsza niż 0.1 mrad 
• Odpornośćna przeciążenia: zgodnie z MIL-STD 810
• Odporność na wibracje:  zgodnie z  MIL-STD 810

3.3 Zestaw sterujący umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami kamer i ruchem głowicy.

Zestaw  winien  hardware'owo  (poprzez  dedykowane  urządzenie  lub  urządzenia)  lub  software'owo 
(poprzez komputer PC lub komputer PC i urządzenia dedykowane) umożliwiać sterowanie głowicą 
obrotowo- uchylną oraz funkcjami kamer i dalmierzem laserowym. 
Zestaw ten winien pozwalać na sterowanie całym systemem obserwacji, oraz na bieżące obrazowanie 
sytuacji  w tym wyświetlanie obrazu z kamery termalnej  i   kamer  wizyjnych,  danych z dalmierza 
laserowego, systemu pozycjonowania geograficznego z dajnikiem północy, oraz definiować parametry 
ruchu głowicy obrotowo- uchylnej, jak również parametry pracy pozostałych podzespołów systemów. 
Zestaw sterujący winien  umożliwiać  wykonywanie  takich  operacji  jak:  włączanie  systemu  i  jego 
restart,  włączanie/wyłącznie  kamery  termowizyjnej  oraz  kamer  światła  dziennego  i  dalmierza 
laserowego,  sterowanie  funkcjami  kamery  termowizyjnej  (jasność,  kontrast,  polaryzacja,  FOV, 
ostrość,  zatrzymanie  ramki,  zoom)  sterowanie funkcjami  kamer  światła dziennego (zoom,  ostrość, 
polaryzacja,  ekspozycja,  przesłona,  wzmocnienie),  sterowanie  dalmierzem  laserowym  (wykonanie 
pomiaru,  odbiór  pierwszego/ostatniego  echa,  zakres),  sterowanie  głowicą  obrotowo-uchylną 
(wykonywanie  ruchu,  programowanie  ruchów,  prowadzenie  po  zadanej  ścieżce).Zestaw  sterujący 
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winien  umożliwiać  również  wyjście  sygnału  wizyjnego/  termowizyjnego  na  trzy  monitory  oraz 
prezentację na monitorach wyników pracy dalmierza laserowego i danych systemu pozycjonowania.

3.4 Dodatkowa kamera wizyjna światła dziennego identyczna z kamerą wizyjną zintegrowaną 
w zestawie telemetrycznym.

Parametry techniczne dodatkowej kamery wizyjnej:
• Rozdzielczość: nie mniejsza niż 752 X 582 pikseli (PAL)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
• Odporność na wibracje i wstrząsy zgodna z MIL-STD 810

3.5 Zestaw integrujący współpracę zestawu telemetrycznego z dodatkową kamerą wizyjną.

Zestaw  winien  umożliwiać  montaż  dodatkowej  kamery  wizyjnej  światła  dziennego  do  zestawu 
telemetrycznego  bądź  też   stanowić  odrębne  urządzenie  zamontowane  na  dodatkowej  głowicy 
obrotowo-  uchylnej  w  taki  sposób  aby  uzyskać  możliwość  hardware'owej  (poprzez  dedykowane 
urządzenie lub urządzenia) lub software'owej (poprzez komputer PC lub komputer PC i urządzenia 
dedykowane) integracji dodatkowej kamery wizyjnej z zestawem telemetrycznym w taki sposób aby 
spełniony został warunek zachowania synchroniczności prowadzenia osi obu kamer wizyjnych światła 
dziennego  
w trakcie operacji obrotowo uchylnych zestawu telemetrycznego. 

3.6 Oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej sterowanie kamerami wizyjnymi i 
termowizyjną  oraz  głowicą  obrotowo uchylną  przystosowane  do  rozbudowy funkcjonalności 
przez Zamawiającego lub zawierające narzędzia deweloperskie.

Oprogramowanie systemowe winno zapewniać minimalnie:
• zdalne sterowanie głowicą w zakresie kąta obrotu (azymutu) i pochylenia,
• zdalne sterowanie parametrami kamer (np. zoom),
• transmisję obrazów z kamer do stanowiska operatora,
• prezentację obrazu wizyjnego i termowizyjnego na stanowisku operatora,
• analiza  obrazu  pod  kątem wykrycia  obiektów  i  detekcji  ruchu  (śledzenia  ruchomych 
obiektów),
• użycie  podkładów  mapowych  do  prezentacji  obszarów  śledzenia  kamer  jak  również 
wykrytych obiektów.

       Ponadto oczekiwana jest dostępność oprogramowania deweloperskiego w następującym zakresie:
• dostępność  bibliotek  deweloperskich  (dll  lub  ActiveX)  dla  platform Microsoft  Visual 
Studio, NET lub środowisk Linux/UNIX, umożliwiająca pełną kontrolę nad urządzeniami oraz 
strumieniem danych wizyjnych i termowizyjnych,
• dostępność  komponentów  typu  ActiveX  wspomagający  zarządzanie  i  prezentację 
informacji z kamer na podkładach map rastrowych lub wektorowych,
• dostępność  komponentów  typu  ActiveX  wspomagający  zaawansowane  przetwarzanie 
obrazów wizyjnych i termowizyjnych jak elektroniczna stabilizacja obrazu, filtracja, detekcja 
ruchu, śledzenie obiektu itp.

    W przypadku braku narzędzi deweloperskich i zamkniętym charakterze rozwiązań systemowych 
proponowanych  przez  Wykonawcę  oczekiwana  jest  dostępność  rozwiązań  klasy  PlugIn, 
umożliwiających dołączanie elementów oprogramowania opracowanego przez Zamawiającego.
       Dostępność narzędzi  deweloperskich do oprogramowania systemowego proponowanego 
przez Wykonawcę jest  przedmiotem oceny,  lecz ich brak nie  spowoduje odrzucenia złożonej 
oferty.

4. Zamawiający  wymaga  realizacji  przedmiotu  zamówienia   zgodnie  z  warunkami  zawartymi 
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we wzorze umowy stanowiącym  integralną część SIWZ ( Rozdział IX . SIWZ) 

5. Oznaczenie  przedmiotu  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  - 
wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : 38418000-8.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  Zamawiający 
nie  przewiduje  udzielania  zamówień  uzupełniających.  Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert 
wariantowych.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin  wykonania  zamówienia:  do  60  (słownie:  sześćdziesiąt)  dni  od  daty  podpisania  umowy, 
zalecany jak najkrótszy.
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ROZDZIAŁ III
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY WSTĘPNEJ ( załącznik 
numer 1                do SIWZ) ceny  jako ceny kompletnej i  jednoznacznej .

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  określenia  ceny  w  FORMULARZU  OFERTY  WSTĘPNEJ 
(stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ).
Cena musi obejmować:
a) wartość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdz.  II  pkt.  1-3 (w tym koszt  dostawy 

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), 
b) podatek VAT.

UWAGA  :  cena  musi  być  zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  czyli  z  dokładnością  
do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki). 

3. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone w 
walucie EURO zgodnie z kursem PLN z dnia wykonywania płatności na rzecz Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV
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WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

I.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW : 
1. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form:

- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie  wtedy,  gdy złożona kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub budzi  wątpliwości  co do jej 
prawdziwości. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów 

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty,  oświadczenia  
i załączniki – wskazane w SIWZ – popisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego  
do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym,  wymogami ustawowymi  lub 
przepisami  prawa.  W  przypadku  ich  podpisania  przez  upoważnionego  przedstawiciela,  jest  on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH : 

1.  Wszystkie  dokumenty  złożone  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę . 

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. Dokumenty  niejawne,  zastrzeżone  składane  wraz  z  ofertą,  Wykonawca  wydziela  lub  oznacza  
w wybrany przez siebie sposób . 

III. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO:

Lp. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców: 

1. wypełniony FORMULARZ OFERTY – stanowiący załącznik numer 1 do SIWZ ,

2.
fotografie,  opisy,  foldery,  prospekty  lub  inne  materiały  dotyczące  oferowanego 
przedmiotu  zamówienia  potwierdzające  spełnianie  wymagań  stawianych  przez 
Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 - w języku polskim lub angielskim.

ROZDZIAŁ V
-9/24-
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1.Wysokość wadium: 
1.1 Przystępując  do  postępowania  Wykonawca  jest  zobowiązany  wnieść  wadium w  wysokości 

22 220 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych).
1.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Formy wniesienia wadium : 
2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach:
 a/  pieniądzu (w formie przelewu) -  na  następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Sztumie o/ Gdańsk 
72 8309 0000 0083 0966 2000 0020   
z dopiskiem „ negocjacje z ogłoszeniem – kamera termowizyjna i dwie kamery wizyjne”

b/   poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej 
( poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) 
c/  gwarancjach bankowych
d/  gwarancjach ubezpieczeniowych
e/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia  
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2.2 Wadium winno  być ważne przez okres związania ofertą.

3. Zwrot wadium:
3.1 Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.
UWAGA:  Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu 
zwrócono wadium na  podstawie  pkt.  3.1,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta 
została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  będzie  zobowiązany do  wniesienia  wadium  
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zwarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.3 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy,  który wycofa ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.

3.4  Jeżeli  wadium  zostanie  wniesione  w  pieniądzu  -  Zamawiający  zwróci  je  wraz  z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3.5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa  w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych , nie złoży dokumentów lub 
oświadczeń ( o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy ) lub pełnomocnictw , chyba , że udowodni , że 
wynika  to z przyczyn nieleżących po jego stronie 

3.6  Zamawiający zatrzyma  wadium wraz  z  odsetkami  w przypadkach określonych  w art.46 ust.5 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:
a/  odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych 
w ofercie
b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.
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ROZDZIAŁ VI
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1.  Ofertę  -  należy  przedstawić  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.

2.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 
do  obrotu  prawnego)  lub  jego  upełnomocnionego  przedstawiciela  (pełnomocnictwo  winno  zostać 
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

4. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  należy  umieścić  w  zamkniętej   kopercie  opatrzonej 
następującymi napisami:

Negocjacje z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10
Oferta  wstępna  –  DOSTAWA  KAMERY  TERMOWIZYJNEJ  ORAZ  DWÓCH  KAMER 
WIZYJNYCH
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
Nie otwierać przed: 9 SIERPNIA 2010 ROKU GODZ. 13:00

5. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.

-11/24-



                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – negocjacje z ogłoszeniem-znak: PSTS/ZP/NZO/1/10

ROZDZIAŁ VII
 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW .
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .

1.  Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
język polski. 

2. Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami,  którą  złoży  Wykonawca,  musi  być  napisana  
w  języku  polskim.  Również  w  języku  polskim  prowadzona  będzie  cała  korespondencja  między 
Zamawiającym, a Wykonawcami.

3. Forma przekazywania informacji , dokumentów , oświadczeń , itp. : 
Zamawiający  wprowadza,  jako  obowiązującą   w  toku  niniejszego  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  -  formę  pisemną  przekazywania  informacji,  dokumentów,  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień, itp. 
Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje faksem , każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

4.Dane do korespondencji : 
Adres do korespondencji: 

POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 54/6
81-356 Gdynia

Faks do korespondencji: 
faks: 58-620-80-90
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30)

Znak postępowania :
                                    PSTS/ZP/NZO/1/10

UWAGA : 
• w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 
                                      od poniedziałku do piątku ( dni robocze ) 
                                      w godz. 9.30 – 16.30 

OSOBY UPRAWNIONE  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI : 

5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest: a/ p. Katarzyna Felczyńska - tel.: 58- 620-50-51
(dni robocze - w godzinach: 9.30 - 16.30). 
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ROZDZIAŁ VIII
 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE 
KRYTERIÓW OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.   

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenianymi 
wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

Lp. KRYTERIUM RANGA 
1. Cena 55 %
2. Integracja elementów dostawy 15 %
3. Rozdzielczość systemów kamer wizyjnych i termowizyjnych 10 %
4. Dostępność narzędzi deweloperskich do oprogramowania systemowego 20 %

2.  Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) punktacja w kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:
                           najniższa z oferowanych cen  
R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100
                            cena oferty rozpatrywanej
R - ranga przyznana danemu kryterium
na  podstawie  danych  zawartych  w  FORMULARZU  OFERTY  stanowiącym  załącznik  numer  1 
do SIWZ

b)  punktacja  w kryterium –  integracja  elementów dostawy –  przyznana  zostanie  w następujący 
sposób:

− brak integracji dodatkowej kamery wizyjnej światła dziennego z kamerą wizyjną w zestawie 
telemetrycznym poprzez nie spełnienie warunku zachowania synchroniczności prowadzenia 
osi obu kamer wizyjnych światła dziennego w trakcie operacji obrotowo uchylnych zestawu 
telemetrycznego – przyznanych zostanie 0 punktów

− integracja  dodatkowej  kamery  wizyjnej  światła  dziennego  z  kamerą  wizyjną  w  zestawie 
telemetrycznym  poprzez  spełnienie  warunku  zachowania  równoległości  osi  obu  kamer 
wizyjnych światła dziennego w trakcie wykonywania operacji obrotowo uchylnych zestawu 
telemetrycznego – przyznanych zostanie 15 punktów

 
na  podstawie  danych  zawartych  w  fotografiach,  opisach,  folderach,  prospektach  lub  innych 
materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań 
stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę 
wraz z ofertą.

c)  punktacja  w  kryterium  –  rozdzielczość  systemów  kamer  wizyjnych  i  termowizyjnych – 
przyznana zostanie w następujący sposób:

− Kamera wizyjna światła dziennego o rozdzielczości 752 X 582 pikseli (PAL) – przyznanych 
zostanie 0 punktów,
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− Kamera wizyjna światła dziennego o rozdzielczości większej niż 752 X 582 pikseli (PAL) – 
przyznanych zostanie 5 punktów,

− Kamera termowizyjna o rozdzielczości 640 X480 pikseli – przyznanych zostanie 0 punktów,
− Kamera  termowizyjna  o  rozdzielczości  większej  niż  640  X480  –  przyznanych  zostanie  5 

punktów,

na  podstawie  danych  zawartych  w  fotografiach,  opisach,  folderach,  prospektach  lub  innych 
materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań 
stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę 
wraz z ofertą.

d)  punktacja  w  kryterium  –  dostępność  narzędzi  deweloperskich  do  oprogramowania 
systemowego – przyznana zostanie w następujący sposób:

− Wykonawca posiada w ofercie narzędzia deweloperskie o funkcjonalności opisanej w Rozdz. 
II SIWZ pkt. 3.6 – przyznanych zostanie 20 punktów,

− Wykonawca  nie  posiada  w  ofercie  narzędzi  deweloperskich  o  funkcjonalności  opisanej  
w Rozdz. II SIWZ pkt. 3.6 – przyznanych zostanie 0 punktów.

na  podstawie  danych  zawartych  w  fotografiach,  opisach,  folderach,  prospektach  lub  innych 
materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań 
stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę 
wraz z ofertą.

3. Ocena końcowa oferty.
Ocenę  końcową  oferty  stanowi  liczba  punktów  uzyskanych  za  kryteria  oceny  ofert  wymienione 
w pkt. 1 .

4.  Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia.
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, 
• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
• została  uznana  za  najkorzystniejszą  w  oparciu  o  podane  kryteria  oceny  ofert  (uzyskała 

największą liczbę punktów).
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ROZDZIAŁ IX
 

 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY 
BYĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.   

1. Umowa  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  zawarta 
w terminie wskazanym w art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, 
jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. zostanie złożona jedna oferta lub 
2. żadna z ofert nie zostanie odrzucona lub 
3. z postępowania nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca . 

2. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę , którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu .  
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ROZDZIAŁ X
 

 WZÓR UMOWY 

UMOWA NR PSTS/ZP/NZO/1/10
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem- znak: PSTS/ZP/NZO/1/10

w dniu …………………  w ............. pomiędzy:

1/................................................................................................................................................................. 
wpisanym  do  ..............................................................................................NIP  ....................... 
REGON...................................................................................................
reprezentowanym przez:

.............................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ ,a:

2/ Pol-Spec-Tech- Service Sp. z o.o.,  ul. Starowiejska 54 lok 6, 81-356 Gdynia,  reprezentowanym 
przez:
reprezentowanym przez:

.............................................
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM - o następującej treści:

§1
1.1 Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  systemu  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.
1.2 Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy 
(opis przedmiotu umowy, ilość, ceny, terminy gwarancji, oznaczenie producenta).

§2
2.1  Wartość  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  pkt.1.1  i  1.2  Strony  ustalają  na  kwotę 
……………….. zł  (słownie: ………………………………………….)
Kwota ta zawiera:
- wartość  przedmiotu  zamówienia  (w  tym  koszt  dostawy  przedmiotu  umowy  do  siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO), 
- podatek VAT.
2.2 Kwota określona w pkt.2.1 została ustalona  w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  negocjacji  
z ogłoszeniem -  znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 stanowiącą integralną część niniejszej umowy . 
2.3  Strony ustalają,  że  w trakcie  obowiązywania  umowy kwoty określone w załączniku numer  1 
do niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie.

§3
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3.1  Płatność  należności  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy  nastąpi  przelewem  na  następujący 
rachunek bankowy WYKONAWCY:       

.....................................................
3.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty łącznego 
spełnienia następujących warunków : 
- dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO ,
- podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru przedmiotu umowy, 
- doręczenia faktury VAT.
3.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt.3.2- WYKONAWCA 
może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki. 

§4
4.1  WYKONAWCA  jest  zobowiązany  do  realizacji  przedmiotu  umowy  wskazanego  w  §1  
w terminie do dnia : ..........................  .
4.2 Dostawa odbędzie się do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO:

POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 54/6
81-356 Gdynia

4.3 a/  Jeżeli  WYKONAWCA  nie  dotrzyma  terminu  dostawy  przedmiotu  umowy  określonego 
w pkt.4.1 - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  w wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta 
procenta) wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku  dwukrotnej 
zwłoki  WYKONAWCY  w  stosunku  do  terminu  dostawy  określonego  w  pkt.4.1  – 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje  prawo do odstąpienia od niniejszej  umowy .  ZAMAWIAJĄCY 
będzie  zobowiązany do  złożenia  oświadczenia   o  odstąpieniu  od umowy w formie  pisemnej  pod 
rygorem nieważności. 
b/   w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie   WYKONAWCY  - 
WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości 
brutto zawartej umowy określonej w §2 pkt.2.1. 
4.4 Strony zastrzegają  sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§5
Do  kontaktów  i  przekazywania  informacji   związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy  strony 
wyznaczają następujące osoby :
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 
imię i nazwisko: 
stanowisko służbowe: 
dni pracy : 
godziny pracy : 
numer faksu: 
numer telefonu /numery telefonów/: 
b/ ze strony WYKONAWCY 
imię i nazwisko  / imiona lub nazwiska / : 
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/: 
dni pracy : 
godziny pracy : 
numer faksu  /numery faksu/: 
numer telefonu /numery telefonów/: 

§6
W przypadku uzasadnionej  reklamacji  przedmiotu umowy -  WYKONAWCA będzie zobowiązany 
do jego wymiany  na  wolny od wad w terminie do 2 (słownie: dwóch)  dni od daty zgłoszenia wady 
przez ZAMAWIAJĄCEGO .

§7
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W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  umowy  mają  zastosowanie  przepisy:  Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności -  formy pisemnej 
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§9
Spory  mogące  wyniknąć  w  toku  wykonywania  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu 
sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
 

§10
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej 
ze stron.

§11
Integralną część umowy stanowią: 
1/ załącznik numer 1 - szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy ,
2/  Specyfikacja  Istotnych  Warunków   Zamówienia  dotycząca  negocjacji  z  ogłoszeniem-  znak: 
PSTS/ZP/NZO/1/10,
3/ oferta złożona przez  WYKONAWCĘ w negocjacjach z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10.

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY
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ROZDZIAŁ XI
 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.

1.  Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu  niniejszego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę   w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą 
ustawą, określone  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ).  
Środki ochrony prawnej wobec SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której 
mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Odwołanie  (art.  180-198  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  przysługuje  wyłącznie  od 
niezgodnej  z przepisami  ustawy czynności  Zamawiającego podjętej  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia   lub  zaniechania  czynności  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany   na  podstawie 
ustawy.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami  ustawy czynności  podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności , do której jest on zobowiązany  na podstawie ustawy , na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust.2 ustawy ( art. 181 ) .   

3. W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności : 
a) odrzucenia oferty odwołującego . 

4. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego  ,  której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów , określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania . 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( ul.Postępu 17A , 02-676 Warszawa) 
w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu . 

6. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia 
odwołania w taki sposób , aby mógł on się zapoznać  się z jego treścią przed upływem tego terminu 
( art. 180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ) .

7. Odwołanie wnosi się : 
a) w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego wniesienia  ( jeżeli  zostały przesłane  w sposób określony w art.  27 ust.2 
ustawy Prawo zamówień publicznych ) , albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób ;

b) w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto  lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- 
dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a).
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8. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (Izby)  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . 
Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania 
Zamawiającego  .  Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia 
doręczenia orzeczenia Izby , przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w  placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem . 

ROZDZIAŁ XII
 

INNE INFORMACJE 

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania. 
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku  
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W uzasadnionych przypadkach ,  w każdym czasie  przed upływem terminu do składania  ofert, 
Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści  SIWZ stanie się częścią SIWZ,  zostanie 
przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 

Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  będzie  niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której 
zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 ust.3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  .Zamawiający  nie  przewiduje  obowiązku  wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału  
w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ogranicza 
możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne tylko  do Wykonawców,  u których  ponad 50% 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne . 

4. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy . 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art.  144 ust.  1 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych)  zawartej  w  wyniku  przeprowadzenia  niniejszego  postępowania  
w następujących przypadkach:
a)  w przypadku  zmiany numeru  rachunku  bankowego  Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmian 
postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
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b)  w  przypadku  zmiany  danych  adresowych  wskazanych  w  nagłówku  umowy  Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
c)  w  przypadku  zmiany  danych  osób  reprezentujących  strony  umowy  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
d) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie 
przepisów określających zmianę) .
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie. 

Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający 

i  Wykonawca)  zgodnie uznają,  że  zaszły  wskazane  okoliczności  oraz  wprowadzenie  zmian  jest 
konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  Wszystkie ww. zmiany wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.
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ROZDZIAŁ XIII
 

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI  
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

...............................................................                                    .........................................., dnia ............
 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                             / miejscowość/

OFERTA WSTĘPNA
na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami 

umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym 
do siedziby Zamawiającego– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10

Po  zapoznaniu  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (  w  tym  wzorem 
umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu......................................

adres internetowy.............................................e-mail .................................................................

województwo...............................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

I. OŚWIADCZENIA :
Oświadczamy, że:
1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2/ wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
3/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,
4/  oświadczamy,  iż  wszystkie  informacje  zamieszczone  w  ofercie  są  prawdziwe  (za  składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym).
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II. CENA: 
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

CENA ( brutto) *- .......................................... (słownie: ...........................................................
.....................................................................................................................................................)

wysokość stawki podatku VAT: ...................% (słownie: ....................................................  
.........................................................................................................................................procent)

*Cena musi obejmować:
− wartość przedmiotu zamówienia ( w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego), 
− podatek VAT.

UWAGA:  cena  musi  być  zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  czyli  z  dokładnością  
do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki). 

III.  DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  DO  KONTAKTU 
Z ZAMAWIAJĄCYM : 
imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

..................... .............................................................................................................    
                              / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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