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Wykonanie oraz wdrożenie (wraz z montażem) systemu zabezpieczeń przed zakażeniami.

KOD CPV:
35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
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I. WYMAGANIA I OPIS ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz wdrożenie (wraz z montażem) systemu
zabezpieczeń przed zakażeniami, który pozwoli na zachowanie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa w zakresie obecnego stanu wywołanego epidemią COVID-19. System
zabezpieczeń w swoim rozwiązaniu powinien opierać się na zastosowaniu kamery termowizyjnej,
która posiadać będzie funkcję zdalnego badania temperatury ludzkiego ciała w celu wyeliminowania
ryzyka wejścia do obiektu osób z jednym z pierwszych objawów zakażenia jakim jest gorączka.
System do wdrożenia powinien składać się z następujących elementów:
a. kamera termowizyjna (1 szt.),
b. urządzenie rejestrujące dla 1 do 8 kamer (1 szt.),
c. sygnalizator akustyczno-optyczny (1 szt.),
d. dysk twardy (1 szt.) min. 2 TB,
e. okablowanie (ok. 50 mb).
System powinien posiadać cechy/parametry, które wskazano poniżej, równoważne lub wyższe:

-

dokładność pomiaru +/- 0,5 st. C,

-

kamera powinna być wyposażona w funkcję wykrywania AI, która redukuje fałszywe alarmy
spowodowane przez inne źródła ciepła,

-

pomiary bezkontaktowy,

-

pomiar wielu osób jednocześnie,

-

funkcja automatycznego alarmu,

-

wysoka rozdzielczość w spectrum cieplnym 160 x 120,

-

zakres pomiaru 30 st. C do 45 st. C

-

inteligentna analiza obrazu VCA.

Przedmiot zamówienia obejmuje koszty zakupy elementów systemu, koszty montażu i instalacji wraz
z pierwszym uruchomieniem systemu oraz weryfikacją poprawności działania systemu. Wykonawca
zobowiązany będzie do analizy poprawności działania systemu przez 3 dni od pierwszego
uruchomienia. Przeprowadzenie czynności zdawczo-odbiorczych po okresie weryfikacji (po 3 dniach
weryfikacji) potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym (zakończenie realizacji
przedmiotu zamówienie odbędzie się wyłącznie po pozytywnym odbiorze prac – bez uwag).
Czas realizacji zamówienia: Zamawiający zakłada, że optymalny (szacowany) czas na wykonanie
oraz montaż systemu to 2 tygodnie od dnia podpisania umowy. Szacowany termin realizacji
zmówienia to 14.03.2022 r. – 30.03.2022 r.
Minimalny okres gwarancji: Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na
wykonane roboty związane z wdrożeniem systemu wynosi 12 miesięcy.
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Legionów 26/28; 43-300 Bielsko-Biała
Dodatkowe wymagania:
a. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) nazwę
producenta danego elementu oraz ewentualnie kodu produktu nadany przez producenta.
Nazwa producenta oraz kod produktu są niezbędne do ewentualnej weryfikacji przez
Zamawiajacego parametrów danego elementu systemu,
b. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
c. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy,
urządzenia i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - w przypadku wskazania w zapytaniu
ofertowym danych dotyczących pochodzenie elementów systemu (np. marka, znak towarowy,
producent, dostawca, numer katalogowy, itp.) Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu. Zamawiający informuje, że w takiej

sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie
cechy powinien posiadać przedmiot zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny
produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dodatkowych stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Zamawiający na podstawie przekazanej
dokumnetacji oceni czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1.

Ostateczny termin składania ofert: 10.03.2022 r.
Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać:
a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego:

WE COFFEE Kamil Kuczmarz., Batalionów Chłopskich 1d, 43-512 Bestwina;
b. za
pośrednictwem
poczty
kamil.kuczmarz@gmail.com.

elektronicznej

na

adres

e-mailem:

2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.

3.

Cena powinna zostać podana w wartości netto.

4.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

5.

Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

7.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych
określonych w tej ustawie.

