
Oznaczenie sprawy: SSM/4/PP/2019 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Nazwa nadana zamówieniu przez 
zamawiającego: 

„Dostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranów” 

 

1. Zamawiający – nazwa i adres 

  
Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.  
ul. Bojkowska 37P 
44-100 Gliwice 
www.ssm.silesia.pl 
tel. +48 32 441 90 00 
fax. +48 32 441 90 16 
e-mail: biuro@ssm.silesia.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2) Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 
30213300-8 Komputer biurkowy 
48620000-0 Systemy operacyjne  
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 

 
3) Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Opis przedmiotu zamówienia dla części I: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk cyfrowych kamer stacjonarnych oraz 2 sztuk cyfrowych 
kamer obrotowych PTZ. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia dla części II: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk stacji operatorskich systemu monitoringu.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia dla części III: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk ekranów do obserwacji monitoringu.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
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4. Oferty częściowe 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp 

 
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp. 
 

6. Oferty wariantowe 

 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia  i forma wynagrodzenia 

 

1) Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy.  

2) Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań ww. warunku. 

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa  

Określenie warunku: 

Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań ww. warunku. 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunku: 

Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań ww. warunku. 

 

9) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

a. podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1. 



 

10) Dokumenty lub oświadczenia, składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: 
 
a. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści załącznika nr 2 do SIWZ, 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
 

2) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1: 
 

a. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści 
załącznika nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 

11) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie pisemnie, faksem lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)  

2) Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

„Dostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranów” 

 

3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje niż 
wymienione w niniejszym SIWZ. 

 

12) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: 

 Mirosław Krzemiński 
tel. +48 32/441 90 00 fax +48 32/441 90 16, e- mail: biuro@ssm.silesia.pl  

godziny urzędowania: 8.30-16.30 

2. W razie nieobecności osoby, o której mowa w pow. pkt., osobą uprawnioną będzie: 

 Karolina Cygan 
tel. +48 32/441 90 00 fax +48 32/441 90 16, e-mail: biuro@ssm.silesia.pl  

godziny urzędowania: 7.30-15.30 
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13) Wymagania dotyczące wadium 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14) Termin zawiązania z ofertą 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

15) Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści załącznika nr 1 do SIWZ. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty. 

2. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W 

przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby upoważnionej składany 

na dokumentach, o których mowa powyżej, musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. być 

uzupełniony pieczątką imienną). 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców 

4. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do 

oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 

- informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 

wartość gospodarczą, 

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

10.  Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o 

treści załącznika nr 4 do SIWZ, należy umieścić w osobnej,  wewnętrznej kopercie odrębnie od pozostałych 



informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie można zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

11. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Również wszelkie inne 

koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi 

wyłącznie Wykonawca.  

12. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem 

otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 

Oferta w postępowaniu pod nazwą: 

„Dostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranów” 

oznaczenie sprawy: SSM/4/P/2019 

Nie otwierać przed 18.12.2019 r. godz. 9:30 

 

16) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy złożyć do dnia 18.12.2019 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (II piętro) Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice.  

 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Spółka z o.o.  
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie, bez otwierania, 
zwrócone Wykonawcom. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2019 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 2.16 (II piętro) w Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice. 

 

17) Opis sposobu obliczania ceny 

1) Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy  

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie obowiązującą stawkę VAT. 

 

18) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,  
a Wykonawcą 

1) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 

 

19) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

  

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 

Nazwa Waga (znaczenie) % 

Cena W= 100% 



 
A. W kryterium „Cena” ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:  
                             

    NCB 

  Kryterium Cena = ------------  x 100 punktów 
                                  CBB 
Gdzie:  
NCB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert  
CBB - cena brutto oferty badanej 

 
2) Za ofertę ̨najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ̨liczbę ̨punktów 
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru 
4) Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po 

przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza" 
 

20) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na 
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

2) Podpisanie umów nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp. 

3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż 2 dni przed 
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowę regulującą  
współpracę podmiotów składających ofertę wspólną.  

4) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych, 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
 

21) Istotne postanowienia umowy 

1) Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy- Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

22) Warunki dokonania zmiany umowy 

1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz 
ekranów” 

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

3) Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wystąpienia: 

a) Konieczność wykonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, 



b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,  

c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 
nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące 
po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym 
brzmieniu; W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać 
terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą 
podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy 
realizacji Umowy, 

d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji 
jakiegokolwiek elementu Umowy, 

e) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 
 

23) Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1) W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy 
Pzp.  

 

24) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotycząca 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., z siedzibą 

przy ul. Bojkowskiej 35A, 44-100 Gliwice, 

b) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem jak wyżej lub 

poprzez pocztę elektroniczną na adres iod@ssm.silesia.pl,  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja 

dwóch telebimów w technologii LED wraz z kompletnym osprzętem”, 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp”,  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp, 

g) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji., 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

prawo do przenoszenia danych osobowych, gdyż w przypadku tym nie są spełnione przesłanki o 

których mowa w art. 20. ust. 1 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

25) Postanowienia końcowe  

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp 

 

26) Załączniki do specyfikacji 

 
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty, 
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej, 
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, 
5) Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  
6) Załącznik nr 6 – wzór Umowy. 


