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tr,OSZENIF. O ZAM6WTNNTU

Dzialaj4c w imieniu Miasta
do zl.ohenra ofert na wykona
prze\<racza kwoty ol,reSlonej
zam6wief publicznych (Dz.

L

OkreSlenieprzedrniotu
Dostawa wraz z instalacj
Miejskiego w Biartymsto
Kody CPV: 32300000-6
dZwigk lub o
3865',.2r00-1 P

2,

Biatystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, zapraszam
e uslugi/ dostawy/ roboty budowlanej*, kt6rej wartoSd nie
w art. 4 pkt, 8 ustawy z dma 29 styczma 2004 r. Prawo
22017 r. poz.l579).

systemu telewizji przemyslowej IP w budynku Urzgdu
przy ul. Sw. Rocha 3.
biorniki telewizyj ne i radi owe or az ap ar atur a nagry w aj qca

jektory
lowanie infrastruktury okablowania

453t,+300-4 r
Opis wymagari :
j IP bazuj1cy na rejestratorze 32-u kanalowym, kamerach
System Telewizji Przem
zewngtrznych 4NIpx i
rznych 2 Mpx. System wyposazony w centralny UPS
zasilania awaryjnego. W
rtierni monitor 48" oraz klawiatura do sterowania obrazem.
4 szt. dysk6w p,c 6TB, t6re maj4 zapewnic minimum 30-sto dniow4 archiwizacjg
nagranego materialu.
sprzgtu studyjnego naIe?y umieScid w serwerowni w szafie
RACH \8U. Z u','rasi na iedawno wyremontowany obiekt, caloSi okablowania naleLy
wykonai w nowych k
kablowych. System zasilania PoE do kamer. Po instalac.ji i
uruchomieniu systemu lenie pracownikow Zamawiaj1cego w zakresie obslugi
rej estratora cyfrowe go.
Parametry urz4dztn:
REJE,STRATOR:
a
a

IloSi obslugiwranych
RozdzielczoSi nagryw
720P, VGA, D1/4CIF
Bitrate: WejSciowy:2
WyjScia wideo: lx HD
Pol4czenre zdalne 128
Interfejs Ethernet: 1 0/1
Standard ONVIF: TAK
Switch PoE: i6-porto
Miejsce na dyski tw
Liczba port6w USB: 3

w:32
ra: \2MP,8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA,
DCIF,2CIF, CIF, QCIF
Mb/s
I, x VGA

0/1000M
PoE 802.3aflat
: 4 (do 8TB kazdy)

KAMERA ZEWNETRZNA:
PrgdkoSd

:25kUs@,4Mpx

Minimalne oSwietlenie 0,01 lux F1.6 (AG
Obiektyw: 4.7 - 47 mm
ZasiEg oSwietlacza: 80 m
PrgdkoSi manualna 0,5o - 15"/sec horyzo
Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): T
Funkcj e : Dzienlnoc, 2D/3D-DNR, WDR,
a
a

prywatnoSci
Obudowa: IP66
Temperatut a pracy i

-3

5...+60'C

KAMERA WEWNETRZNA:
Prgdko6c :25 kl/s @2Mpx
Minimalne oSwietlenie 0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0,014lux F1.4 (AGC On) / 0lux IR
ON
. Obiektyw:2.8-72 mm
. ZasiQg oSwietlacza: 30 m
. DzienJnoc: TAK
. Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
. Funkcje: Dzienlnoc,3D-DNR, WDR, AGC, BLC, Det cja ruchu, Maska prywatnorici
. Obudowa: IP67, IKl0
. Temperaturapracy: -30...+60 "C
Warunki zam6 wi eni a szcze go\owo okre S laj 4 dol4c zone :
- rzuty kondygnacji obiektu zewskazaniem umiejscowieni urz4dze:h (zal4cznik nr 3)
- wzor umowy (zalqcznrknr 2)
- oSwiadczeme (zal4cznrknr 4).
a
a

Uwaga!

Wykonawca winien dysponowad osobami kt6re bgd4 u
zam6wienia:
- minimum 3 osobami wpisanymi na listg kwalifikowanych
technicznego prowadzon4przez KW Policji oraz
- minimum 3 osobami z uprawnieniami w zakresie eksploa

W celu

potwierdzenia spelnienia warunku Wyk
- zgodnie z zal4cznikiem nr 1.

tnicz,yd
cow

w

wykonywaniu

rrik6w zab ezpie czenia

jiurzqdzefi do 1 kV

awca

skladaoSwiadczenie

w formularzu ofertowym

5.
6.

Termin teahzacjr zam6wienia: 5 tygodni od daty podpisan
Kryterium wyboru: cena 100 %.
JeLeh nie bEdzie molnawybrad oferty najkorzystniejszej
ze Wykonawcy zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawi
Wykonawc6w do zloLenia dodatkowych ofert cenowych.
Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana
reprezentowania wykonawcy na zewnqfrz.
Oferta winna zawrerac: ceng ofertowa brutto, kt6ra stano
za wykonanie dostawy wraz z instalacj4 systemu
budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy u

uwagi na to,
Lj4cy we:zwie

tych

przez osobE upowaznion4 do
i wynagrodzenie ryczaltowe

lewizji przemyslowej IP w
Sw. Fi.ocha

3-

zpodme z

nym do ogloszenia o zam6wientu (zal4cznik nr

formularzem ofertowym
o

7.

l)

oruz

Swi adczen te zaLacznrk

4).

Ofertg, sporzqdz:.onq zg

nie z formularzem ofertowvm. nalezv zlo2y(, w zamknigtej

(

kopercie oznakowanej
w_ Bialynlstoku, Depar

.2Q'.1:L..zoit

r. do s

,,Urzqd Miejski w
Oferta na wykonanie

Nie otwierui

nazwq Wykonawcy, w siedzibie Urzgdu Miejskiego
t Obstugi Urzgdu ul. Slonimska 1, pok. nr 03 do dnia
z. 14:00, oruz oznakowai w nastgpuj4cy spos6b:

u, Departament Obslugi Urzgdu, ul. Slonimska 1.
awy wraz z instalacjq systemu telewizji przemyslowej IP w

Miejskiego w-Biatymqtghu przy ut. Sw. Rocha 3."
dniem: .*A:...y'.1,2. 2017 r., clo soclz. l4:00

8.

Osob4 do kontaktu zryk
wcami jest: p. Tadeusz Kochanowski, pok. nr 05, tel. 85 869
6190.
9
Zamawtaj4cy odrzuci
rtg, kt6ra nie spelnia wymagari okreslonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lub jej treSi nie odpowiada treSci ogtroszenia o zam6wieniu,
zzastrzeZeniem nkt 10.
10. Zamawiapcy w toku
la 1 oceny ofert mole zqda( od wykonawc6w wyjaSnief
dotyczqcych oferty, a
przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podrniotowy h wezwie do ich uzupelnienia.
11. Zamawrajqcy poprawi w
Sci oferty:
a) oczywiste omylki rach kowe i pisarskie,
b) inne omylki polegaj
na niezgodnoSci oferty z treiciq ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotny h zmian w tre6ci ofertv. o kt6rych Zamawiajqcy powiadomi
wykonawcg, a wykona
wyrazi na nie zgodg.
t2. Zamawrajqcy ud:rieli
6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawio ym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4
ofertg w oparciu o kryteria
okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, zzastrzehemem

nkt

15.

Zamawraj4cy powiadomi
elektroniczna * i zami
t4. Inne postanowieniia:
15, W uzasadnionych okolicz
13.

*

- wlaiciwe podkreilic

wc6w o wyniku postgpowania pis€mfti€/frkscn3/d rog4
informacjg na stronie internetowej.
ZamawiajEcydopuszczauniewalnieniepostgpowania.
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Zal4czniki:
i ) Formularz ofeftowy - zal. nr I
2) Projekt umowy - zal, nr 2
3) Rzuty kondygnacji -;zal, nr 3
4) OSwiadczenie - zal. nr 4

