OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM
PI.TPZGD.2600.068.2018
1. Zamawiający
POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie
Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
2. Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest
zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie
przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia
umowy.
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób
niejawny. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w Rozdziale X
ust.4 SIWZ.
4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane

jakiekolwiek

dokumenty

wewnętrzne

Poczty

Polskiej

S.A.

związane

z niniejszym postępowaniem.
3. Przedmiot Zamówienia Odrębnego
1.

Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

i

montaż

elektronicznych

systemów

zabezpieczenia technicznego w obiektach WER Olsztyn, DER Koszalin, FUP Szczecinek,
FUP Nidzica.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ

3. System telewizji przemysłowej musi spełniać parametry techniczne określone w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
4. Dostarczone i zamontowane centrale alarmowe, czujki ruchu oraz pozostałe dostarczone i
zamontowane urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu muszą posiadać certyfikat
klasyfikacyjny co najmniej stopnia zabezpieczenia 2 zgodnie z normą PN-EN 50131-1 lub
równoważne.
5. Wykonawca dostarczy urządzenia składające się na system elektronicznego zabezpieczenia
technicznego fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy poprzedzające
datę zawarcia umowy, wolne od wad fizycznych. Do urządzeń zostaną dołączone instrukcje
obsługi w języku polskim.
6. Urządzenia dla których jest wymagana klasyfikacja, powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje
zgodności w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.
7. Montaż systemów elektronicznego zabezpieczenia technicznego będzie prowadzony w obiektach
czynnych i musi być wykonany zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
8. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
11. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
4. Miejsce zamieszczenia SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.poczta-polska.pl
5. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208
(sekretariat) w terminie do dnia 27.08.2018 godz. 10:45.
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