
  

Węgliniec: Dostawa fotoradaru dla StraŜy Miejskiej W ęglińca i Ruszowa 

Numer ogłoszenia: 46872 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fotoradaru dla StraŜy 
Miejskiej Węglińca i Ruszowa. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia 
wykonywanego techniką cyfrową (dalej fotoradar) wraz z laptopem i oprogramowaniem 
komputerowym do archiwizacji, obróbki materiału zdjęciowego i emisji kompletnej 
dokumentacji mandatowej, komputerem stacjonarnym, monitorem i urządzeniem 
wielofunkcyjnym łączącym moŜliwości efektywnego drukowania, kopiowania, skanowania 
i faksowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. 
3. Zamawiany sprzęt został określony minimalnymi parametrami uŜytkowymi. Wykonawca 
moŜe zaoferować sprzęt o lepszych właściwościach, parametrach i cechach określonych 
przez Zamawiającego. 4. Dostarczony sprzęt powinien posiadać wyczerpujące instrukcje 
obsługi /opisującą ich budowę, działania, funkcje i zawierającą inne niezbędne dla 
właściwej eksploatacji informacje/ w języku polskim. 5. Zamawiający wymaga aby 
wszystkie karty gwarancyjne były wypełnione i ostemplowane przez sprzedawcę. 6. 
Wykonawca do oferty zobowiązany będzie złoŜyć szczegółowy opis techniczny 
oferowanych urządzeń i oprogramowania. W związku z tym, Wykonawca przedłoŜy karty 
katalogowe potwierdzające spełnianie wymogów przez oferowany sprzęt. Przez kartę 
katalogową produktu rozumie się wydruk ze strony producenta lub autoryzowanego 
dystrybutora (wraz z odnośnikiem) lub oryginalną kartę papierową producenta. W 
przypadku braku parametru w wydruku ze strony internetowej lub w karcie, Wykonawca 
musi dostarczyć kartę katalogową od producenta uwzględniającą wszystkie parametry 
uŜytkowe oferowanego sprzętu. Uzupełnieniem karty katalogowej danego produktu moŜe 
być równieŜ oryginalna aktualna instrukcja techniczna oferowanego produktu (w części 
zawierającej specyfikację techniczną). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do 
przeszkolenia w terminie 7 dni od dostawy przedmiotu umowy, osób wskazanych przez 



Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania przez uŜytkowników 
umiejętności obsługi technicznej fotoradaru i oprogramowania. Szkolenie Wykonawca 
przeprowadzi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Urządzenie do 
pomiaru prędkości musi posiadać aktualne Świadectwo Legalizacji Urzędu Miar - 
dokument będzie wymagany wraz z dostawą urządzenia. 9. Fotoradar musi być kompletny i 
realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu 
jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych. 10. Wykonawca 
zobowiązany będzie do zamontowania fotoradaru w samochodzie Zamawiającego.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.60.00-5, 30.21.31.00-6, 30.12.33.00-8, 
30.23.13.00-0, 30.23.60.00-2, 48.90.00.00-7. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co najmniej 
trzech dostaw fotoradarów , przy czym wartość jednej dostawy nie moŜe być 
mniejsza niŜ 70.000,00 zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający 
rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany naleŜycie. W 
przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden 
z Wykonawców musi spełniać warunek. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ 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 jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 



dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE 
OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 
1. Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu 
radarowego urządzenia do pomiaru prędkości. 2. Orzeczenie o spełnieniu wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez 
uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej. 3. Dokumentację oferowanego sprzętu 
- karty katalogowe produktu potwierdzające spełnianie wymogów przez oferowany 
sprzęt. 4. Przykładowe zdjęcia wykonane przy pomocy oferowanego i 
spełniającego warunki SIWZ przyrządu w róŜnych warunkach atmosferycznych i 
róŜnych okresach w ciągu doby ( w godzinach rannych, południowych i nocnych). 
Wykonane zdjęcia muszą być czytelne, a twarze kierujących rozpoznawalne. 
Zdjęcia muszą posiadać moŜliwość identyfikacji w tle - numeru i nazwy 
urządzenia, którym zostały wykonane, daty i czasu pomiaru z dokładnością do 1 
sekundy, prędkości dozwolonej i stwierdzonej, numeru zdjęcia, lokalizacji pomiaru 
oraz kierunku pomiaru. Wymagana ilość zdjęć: a. 5 kolejno ponumerowanych 
zdjęć wykonanych w godzinach porannych, b. 5 kolejno ponumerowanych zdjęć 
wykonanych w godzinach południowych, c. 5 kolejno ponumerowanych zdjęć 
wykonanych w godzinach nocnych. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 
zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z 
następujących okoliczności: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do 
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie moŜna było przewidzieć, zagraŜającego Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego 
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, b) w następstwie wykraczających poza 
terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-
prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, c) działania siły wyŜszej d) z 
powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec pokój nr 11. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  26.02.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 
Węgliniec pokój nr 21. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 


