
 

OGŁOSZENIE/WARUNKI ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

Numer zamówienia: 1/2020/2021, data ogłoszenia: 04.09.2020 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim ,  
Ul. Partyzantów 8,  
21-300 Radzyń Podlaski,  
woj. lubelskie, tel. 83 3528028 
loradzyn@loradzyn.pl 
 

 Adres strony internetowej Zamawiającego: https://loradzyn.pl/ 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja 

systemu monitoringu wizyjnego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawa, Instalacja 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Zainstalowanie oraz uruchomienie monitoringu wizyjnego w miejscach wskazanych przez 
zamawiającego. W skład monitoringu będzie wchodziło  10 kamer wewnętrznych, oraz 6 kamer 
zewnętrznych. Monitoring wizyjny musi spełniać następujące parametry minimalne: Monitoring 
wykonany w technologii cyfrowej IP, rozdzielczość minimalna kamer oraz rejestratora 1080p – 
1920×1080 ,25 klatek na sekundę, zastosowanie matryc w kamerach o wielkości minimum 4 Mpix, 
rejestrator musi obsługiwać minimum 16 kanałów rejestracji (kamer), kamery zewnętrzne muszą być 
przystosowane do pracy w środowisku otwartym, kamery zewnętrzne muszą posiadać doświetlanie 
podczerwienią IR o zasięgu minimum 30 metrów, rejestrator cyfrowy musi mieć możliwość zdalnego 
podglądu oraz zarządzania  przez Internet  oraz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia jeśli 
chodzi o logowanie i uwierzytelnianie przy dostępie z zewnętrznej sieci internetowej, pamięć 
rejestratora musi umożliwiać przechowywanie nagrań przez minimum 120 godzin, rejestrator musi 
mieć możliwość bezstratnej jakościowo, bezproblemowej archiwizacji nagrań na nośnikach 
zewnętrznych, system monitoringu musi być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający 
podtrzymanie działania systemu przez co najmniej 2 godziny, oraz funkcje o zdalnym alarmowaniu 
zaniku zasilania,  dostawca dostarczy  zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia sieciowe, 
zasilające, antyprzepięciowe oraz inne urządzenia niezbędne do uruchomienia i prawidłowej pracy 
systemu,  w skład systemu monitoringu musi wchodzić monitor lub TV współpracujący z 
rejestratorem umożliwiający wyświetlanie obrazu z kamer i kontrolę całego systemu, w skład 
systemu zarządzania monitoringiem muszą wchodzić myszy piloty, lub inne urządzenia  
umożliwiające bezproblemowe sterowanie rejestratorem. Okablowanie sieciowe umożliwiające 
przesył danych, oraz okablowanie zasilające jeżeli takie będzie konieczne, musi być zamocowane w 
korytkach kablowych chroniących przed ingerencją, trwale do podłoża przy pomocy kołków 
rozprężnych, lub innych metod trwałego mocowania (wyklucza się klejenie klejami silikonem itp.)  
Rejestrator, urządzenia zasilające, switche POE, zasilacz UPS, oraz inne urządzenia pomocnicze muszą 
być zamontowanie  w odpowiedniej przeznaczonej do tego szafie typu RACK zapewniającej 
odpowiednie chłodzenie oraz odpowiednie warunki pracy zamontowanych w niej urządzeń. Cały 
system musi posiadać możliwość rozbudowy, dodawania kolejnych kamer, rejestratorów. Za 



ewentualne szkody wyrządzone podczas instalacji (np. przewiercenia kabli energetycznych, 
sieciowych, teletechnicznych) odpowiada wykonawca.Wykonawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia uruchomienia, konfiguracji oraz szkolenia obsługi systemu monitoringu. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji oraz konserwacji systemu w okresie 
gwarancyjnym, której szczegóły znajdują się w osobnym załączniku nr 3 pt. „Informacja dodatkowa 
do przedmiotu zamówienia”.  
 

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie15.10.2020r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY: 

III.1) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: 

III.1.1) Wiedza i doświadczenie:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

o Zamawiający nie określa szczegółowo opisu spełniana warunku wiedzy i doświadczenia; 

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Formularz ofertowy podpisany przez osobę do tego upoważnioną (zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia/warunków zamówienia); 

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli nie wynika to z aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: rozpoznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00€. 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wykluczenia wykonawcy z 

postępowania jeżeli na podstawie złożonych dokumentów uzna, że spełnia on chociaż jedną 

przesłankę z art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z 

późn. zm.). 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia/Warunkom zamówienia; 

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

d) została złożona po terminie na składanie ofert; 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach: 



a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą; 

e) ze względu na inne okoliczności; 

f) jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Termin składania ofert: 14.09.2020 r. godzina 13.00, miejsce: sekretariat I Liceum 

Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim,, ul. Partyzantów 8. Otwarcie ofert : 14.09.2020 r. godz. 

14.00.  

Dokumenty składające się na ofertę wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Formularz ofertowy oraz oświadczenia musi być złożony w 

oryginale. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszym ogłoszeniem/warunkami zamówienia należy 

umieścić w nieprzezroczystą papierową kopertę, oznaczoną następująco: 

Oferta na dostawę materiałów i urządzeń oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego – nie otwierać 

przed dniem 14.09.2020 r. godz. 14.00 

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.3) Podwykonawstwo: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia 

podwykonawcy, w takim wypadku wykonawca ma obowiązek wykazać w Formularzu Ofertowym 

nazwy podwykonawców, którym powierzy realizację części zamówienia.   

IV.4)  Istotne postanowienia umowy: zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Ogłoszenia/warunków zamówienia.  

Kontakt: Elżbieta Bilska – 83 352 80 28 w.26. 

IV.5)RODO: 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: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 

przy ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski Tel.(83)352-80-28, reprezentowane przez Dyrektora 

Szkoły;  

▪ wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 



przetwarzaniem danych poprzez: email: maciej.celinski@outlook.com lub pisemnie na adres 

Zamawiającego;                    

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr 1/2020/2021na dostawę urządzeń  

oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego.  

▪odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania.                                                                                                                                

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67) przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub przez okres 10 lat w przypadku umowy o 

zamówienie publiczne;  

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

wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

▪ 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; − prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

▪ 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, o którym mowa w art. 20 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.  


