
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA NA: 

 

 

Budowę systemu monitoringu na nowej fermie krów w Pępowie . 

 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stadnina Koni Pępowo” Sp. z  o.o. 

z siedzibą w Gogolewie 

Gogolewo 71, 63-840 Krobia 

e-mail: stadnina@stadninapepowo.com 
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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie, 

Gogolewo 71,  63-840 Krobia  tel. 65 571 25 42/43. 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

     Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych   

     z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE. 

      Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sierpień 2020 – styczeń 2020 r. 

      Gwarancje: 

 min. 24 miesiące na kamery i rejestratory, 

 min. 36 miesięcy na sieć przyłączeniową.  

 

Termin gwarancji biegnie od dokonania odbioru przez Zamawiającego.  

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU    

      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

      O zlecenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem 

zamówienia.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Terminowo regulują zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.  

4. Wskażą w odpowiednim oświadczeniu wykonanie  na terytorium Polski w ostatnich  6  

latach minimum 4 realizacji budowy systemu  monitoringu przemysłowego.  

5. Dokonali wizji lokalizacji systemu monitoringu. 

6. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie dokumentów 

wymienionych w Rozdziale VI, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 

            Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

           W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy Wykonawca musi spełnić 

          warunki określone w ust. 1-4. 

 

 

 



V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa  systemu monitoringu w budynkach inwentarskich i na 

zewnątrz tych budynków  oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu. 

Szczegółowy zakres robót określono w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

      WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

      UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.1.Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.2.Oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.  

1.3. Zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych przez Oferenta minimum 

czterech prac o podobnym zakresie w okresie ostatnich 6 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzieleniu zamówienia tj. przed terminem lipiec 2020 r.  

            Do oferty należy załączyć również: 

    - dokument określający osobę lub osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta  

       ( np. wyciąg z KRS lub CEIDG), 

    - pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z   

       załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną  

(email: stadnina@stadninapepowo.com) do dnia 29.07.2020 r. do godz.13,00. 

2. Oględziny miejsca wykonania prac Oferenci mogą dokonywać w dniu 29.07.2020 r.  

w godz. 9
00 

–12
00   

po uprzednim uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 

Ze względu na prowadzoną w obiektach hodowle bydła konieczne jest posiadanie w czasie 

oględzin: 

 obuwia jednorazowego, 

 kombinezonu lub długiego fartucha jednorazowego użytku, 
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 czepka ochronnego, 

 jednorazowych rękawic. 

Odzież ochronna wymieniona powyżej nie upoważnia do wejścia do pomieszczeń udoju 

i przechowywania mleka.  

3. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest –  

Zastępca Dyrektora Leszek Plewa,  tel. 65 571 25 42/43. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY. 

 

1. Wykonawcy składają ofertę zgodną z SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i 

trwały. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na 

pierwszej stronie oferty. 

5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

7. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia: 

 

Oferta na: 

 

Budowę systemu monitoringu na nowej fermie krów w Pępowie. 

 

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

8. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane 

lub poświadczone przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym lub dołączonym upoważnieniem. 

9. Oferta musi obejmować podział inwestycji na etapy: 



 I ETAP – obejmujący montaż i uruchomienie systemu monitoringu w budynku 

socjalno-technicznym ( hala,  poczekalnia porodówka ). Wykonanie sierpień 2020 

 II ETAP -obora nr.1 i 2 Wykonanie styczeń 2021.  

10. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść SIWZ. 

11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 

 

      1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z  

          siedzibą w Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia  

         30.07.2019 r. do godz. 9
00

. 

      2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2019 r. o godz. 10
00

 w siedzibie Zamawiającego. 

      3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz 

wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

przedmiaru, zrealizowania zadania. 

2. Na cenę ofertową składać się winny wartości będące wynikiem szczegółowej i wnikliwej 

analizy, dokonanej w oparciu o SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i samodzielnie  

wykonanego przedmiaru.  

3. Cena ofertowa powinna również uwzględniać ilość i jakość materiałów. 

4. Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XII.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERT. 

1. Podstawowymi kryteriami przy wyborze ofert będą: 

a) zaoferowana cena i warunki płatności, 

b) posiadane przez Wykonawcę doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji, 

c) sytuacja finansowa Wykonawcy.  

2. Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków 

ofertowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia ( przed 

podpisaniem umowy ) bez podania przyczyny. 

 



 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 

 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

3 Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 

terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. 

 

XIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  

          SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

        Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych. 

 

XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

        W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu  

        cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Formularz oferty  (zał.nr.1). 

2. Formularz oświadczenia (zał.nr.2). 

3. Wykaz zamówień  (zał.nr.3). 

4. Specyfikacja materiałowa ( zał. nr.4 ) 

5. Tabela wyliczenia ceny ryczałtowej  (zał.nr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Przedmiot przetargu  

Budowę systemu monitoringu na nowej 

fermie krów w Pępowie 

Zamawiający Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gogolewie 

Gogolewo71 

63-840 Krobia 

Wykonawca  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Cena oferowana w zł. 

- Netto/bez podatku VAT/(cyfrowo) 

(słownie) 

 

- Brutto/z podatkiem VAT/(cyfrowo) 

(słownie) 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia 

 

 

UWAGI  

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                            podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej , zapoznałem się z terenem oraz warunkami 

wykonania robót i dysponuję  wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej ryczałtowej 

wyceny wykonania robót. 

3. Oświadczam, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

dołączonej do specyfikacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………... 

5. Oferta zawiera …… stron podpisanych i ponumerowanych od nr ……. do nr ………. 

 

 

 

 

Dnia ………………….                                                 ………………………………………… 

      podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………. 

Numer tel. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, co następuję; 

1. Nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przez mnie firmy postępowanie upadłościowe 

lub restrukturyzacyjne, jak tez firma nie jest w stanie likwidacji. 

2. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ………………………                          ………………………………………………. 

     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH SYSTEMÓW W OSTATNICH 6 LATCH  

  

 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………….. 

Numer tel. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

netto 

Okres realizacji 

zamówienia 

 Adres  

pocztowy 

     

     

     

     

 

 

 

Dnia ……………………….                              ……………………………………………… 

podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

Specyfikacja materiałowa (wymagania minimalne). 

 

1. Kamera –   szt. 32   z podstawą. 
 

Przetwornik 1/2.8" 2.1 IMX335 CMOS 

Procesor obrazu IMX335+FH8538M 

Efektywna liczba pikseli 2592 (H) x 1944 (V) 

Rozdzielczość video  AHD/TVI 20fps@2560×1936P, CVI 30fps@2560×1440P 

Regulacja obrazu Jasność, kontrast, nasycenie 

Min. oświetlenie 0.01Lux@F1.2(AGC ON) 

Video standard PAL/NTSC  

Wyj. sygnał video 1 kanał, HDCVI / HDTVI /AHD / CVBS 960H opcje (Domyślnie AHD) 

Opcje przełączania Dzień/Noc  Auto/Color/(B/W)/EXT 

WDR D-WDR 

Smart IR TAK 

DNR DNR, wielopoziomowa regulacja  

OSD Menu 
Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. 

(UTC) 

Inne funkcje ATW, BLC, FLC, D-WDR, DNR, Flip 

IR Led 20szt. array IR 

Zakres doświetlenia IR 30-40m 

Obiektyw 

Regulowany 2.8 -12 mm (Filtr IR) 

Ogólne 

Zasilanie 12 VDC ± 10% 

Pobór mocy < 8 W  

Zakres temperatury i wilgotność -30℃-(+60)℃, 10%-90%RH 

 



2. Rejestrator –  szt. 4. 
 

 Do 16 kanałów analogowych w rozdzielczości do 5M@6kl; 1080p@16kl, 

 Obsługuje AHD/XVI/TVI/CVI/CVBS/IP, 

 Funkcja wykrywania ludzi, wykrywania twarzy oraz analiza obrazu, 

 Praca hybrydowa (kombinacja 16 kamer IP + 16 kamer analogowych), 

 Wyjścia Video HDMI/VGA, 

 Protokoły ONVIF, NETIP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, Tethering USB, 

 Sterowanie kamerami przez kabel koncentryczny, 

 Oprogramowanie WEB, CMS, VMS, XMEYE, 

 Zdalna konfiguracja parametrów rejestratora, 

 Darmowy podgląd kamer przez smartfony (IOS, Android), 

 Usługa chmury P2P, Push Alarm na smartfon, 

 OSD wielojęzyczne (w tym polskie), 

 Przechwytywanie zdjęć. 

 

 



 

3. Dysk HDD –   szt. 4. 
 

Pojemność: 8 TB 

Interfejs: Serial ATA/600 

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min 

Format szerokości: 3.5 " 

Pamięć cache: 256 MB 

Technologia: 

 NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkowania zadań 

 Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo 

 IntelliSeek - ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących 

z otoczenia 

 Enhanced Workload Rating Zwiększony współczynnik obciążenia dysku 

- nawet do 360 TB rocznie 

Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:  

Waga: 0.7 kg 

Producent / Marka: WESTERN DIGITAL 

Gwarancja: 2 lata 

 

4. Zasilacz buforowy do kamer – szt. 32. 
 

Rodzaj zasilacza: Impulsowy 

Napięcie wyjściowe: 12  ... 15 V DC 

Regulacja napięcia wyjściowego:  Potencjometrem 

Wydajność prądowa (łączna): 13.9 A 

Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: 0.87 A 

Zabezpieczenie wyjść: 1 A Polimer / Bezpiecznik topikowy 

Sygnalizacja LED:  

Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED 

awarii co najmniej jednego wyjścia:  

Zabezpieczenie: 

 Przeciwzwarciowe 

 Nadnapięciowe 

 Przeciążeniowe 

 Antysabotażowe 

 Przeciwprzepięciowe 

Napięcie wejściowe: 176  ... 264 V @ 50Hz 

Moc: 200 W (max) 

Liczba wyjść: 16  

Rodzaj złącza: Zaciski kablowe 

Rodzaj obudowy: Metalowa, montowana na ścianę 

Zamykanie na klucz:  

Temperatura pracy / wilgotność względna: -10  ... 50 °C / 20  ... 90 % 

Waga: 2.5 kg 

Wymiary: 280  x 256  x 58 mm 

Producent / Marka: PULSAR 

Gwarancja: 2 lata 

 

 



5. Przewód do kamer.  
 

W odcinku: 900 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki 

Rodzaj: UTP kat. 5e Żelowana 

Żyła wewnętrzna: Ø 0.5 mm Cu Drut 

Rezystancja: 9.7 Ω / 100 m 

Ekran:  

Powłoka zewnętrzna: PE + żel 

Kolor powłoki: Czarny 

Gwarancja: 15 lat 

 

 

 

6. Monitor –   szt. 2. 
 

Model / Certyfikaty / Kolor E657Q / Energy Star / czarny 

Proporcje obrazu / Przekątna ekranu 16:9 / 65" 

Typ matrycy / Ekran dotykowy VA / Nie 

Technologia podświetlania Diody LED 

Obszar widzialny w pionie 803.5 mm 

Obszar widzialny w poziomie 1428.5 mm 

Plamka matrycy / Rozdzielczość 0.37 mm / 3840 x 2160 

Czas reakcji / Jasność 8 ms / 350 cd/m² 

Kontrast statyczny 4 000:1 

Częstotliwość pozioma min. / pozioma max. 15 kHz / 134 kHz 

Częstotliwość pionowa min. / pionowa max. 23 Hz / 70 Hz 

Kąt widzenia poziomy / pionowy / Ilość kolorów 178 ° / 178 ° / 1,07 mld 

Gniazda we/wy 

 1 x 3,5 mm minijack 

 3 x HDMI 

 1 x RS-232 (COM) 

 1 x RJ-45 LAN 

 1 x RCA 

Wbudowany tuner TV Nie 

Standard VESA 400 x 200 

Pobór mocy 118 W 

Wysokość / Szerokość / Głębokość 842.3 mm / 1462.2 mm /96.7 mm 

Waga 

 

23.8 kg 

 

 

 

 



7. Transformator 75 ohm ze złączkami AHD – 64 szt. 

 

8. Most radiowy HDMI – 4 szt. 

 

9. Okablowanie HDMI 20 M – 20 szt. 

 

10. Skrzynki łączeniowe KRONE LINK – 6 szt. 

 

11. Złączki KRONE LINK + OBEJMY – 64 szt. 

 

12. Rura zabezpieczająca -400 mb. 

 

13. PC do przesyłania danych z systemu AfiMILK – szt. 2 

 

 


