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1. Opis sposobu przygotowania ofert

1.1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 227, poz. 1655 ze zm.) – zwanej dalej Pzp.

1.2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami
(dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem).
Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania
wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie
upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie
pełnomocnictwa – należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo;

1.3.

Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty.
Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2
siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści
składanej oferty.

1.4.

Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie
naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3
Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach
oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa –
Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie
oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w
zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być
ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie
obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty
mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie
może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych,
technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zastrzeżenie
takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

1.5.

Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej:
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Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona
także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma
wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy
ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę
włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą.
Oferty złożone po terminie składania ofert zamawiający zwraca wykonawcom bez ich otwierania, po

1.6.

upływie terminu do wniesienia protestu. W związku z tym na ofercie należy opisać dokładny adres
wykonawcy.
1.7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – nie obejmujących całości przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca ma – na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu

1.9.

zamówienia korzystał będzie z podwykonawców – załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca
będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług.
1.10.

Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy
załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

1.11.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od
wyniku postępowania.

1.12.

Jeżeli do oferty załączane są kopie dokumentów należy potwierdzić je za zgodne z oryginałem.
Przy potwierdzeniu należy podać: za zgodność z oryginałem, datę, podpis i imienną pieczątkę.
Potwierdzić za zgodne z oryginałem ma osoba/osoby* uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu składającego ofertę.

1.13.

Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi
w Kodeksie cywilnym.

1.14.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem,
pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną.
Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej – niedopuszczalne jest
przesłanie oferty faksem (oferta ma mieć formę wydruku – zapakowana jak w pkt 1.5 siwz).

2. Przedmiot zamówienia
2.1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na:
a) zainstalowaniu, udostępnieniu i serwisie stacjonarnego systemu samoczynnie rejestrującego
wykroczenia przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości, popełniane
przez kierowców pojazdów silnikowych,
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b) udostępnieniu i serwisie mobilnego urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia
przekroczenia dozwolonej prędkości, popełniane przez kierowców pojazdów silnikowych na
drogach publicznych, położnych na terenie Gminy Tarczyn,
c) udostępnienie oprogramowania, wspomagającego wypełnianie dokumentów, niezbędnych Straży
Miejskiej w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych i egzekucyjnych oraz współpracy z
Zamawiającym w zakresie jego użytkowania;
2.2.

Okres realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 roku lub do
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
usługi kwotę 4 500 000,00 zł z podatkiem VAT.
Dla potrzeb przedmiotowego postępowania Zamawiający przyjmuje, że w okresie realizacji
umowy zostanie wyegzekwowanych łącznie 72 000 szt. mandatów za popełnienie wykroczenia
przejechania na czerwonym świetle i za popełnienie wykroczenia przekroczenia dozwolonej
prędkości.

2.3.

Miejsce zainstalowania systemu/miejsca pomiaru

2.3.1. miejsce zainstalowania systemu stacjonarnego, rejestrującego wykroczenia przejechania na
czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości – skrzyżowanie drogi krajowej z drogą
wojewódzką przy wjeździe do Tarczyna z zainstalowaną sygnalizacją świetlną;
2.3.2. miejsce pomiaru urządzeniem mobilnym (rejestracja wykroczeń przekroczenia dozwolonej
prędkości) - zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez Zamawiającego przy współpracy z
Wykonawcą; pomiary te mają być wykonywane minimum 6 godzin dziennie przez co najmniej 3
dni w tygodniu;
2.3.3. Pomiary systemem stacjonarnym maja być dokonywane 24 godziny na dobę – za wyjątkiem
pisemnie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą okresów, kiedy system będzie
wyłączony;
2.4.

Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnianego sprzętu:

2.4.1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 urządzeniami pomiarowymi, służącymi do
samoczynnej rejestracji przekroczenia dozwolonej prędkości (mobilne i stacjonarne urządzenie
rejestrujące prędkość pojazdów) oraz co najmniej 1 urządzeniem, służącym do rejestracji
wykroczeń przejechania na czerwonym świetle (stacjonarne urządzenie rejestrujące przejazd na
czerwonym świetle), o parametrach umożliwiających prawidłową realizację zamówienia, tj.
urządzeniami, które:
a) są dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz spełniającymi wszystkie
wymogi i normy, wymagane przepisami prawa,
b) posiadają zatwierdzenie typu i świadectwa legalizacji,
c) umożliwiają rejestrację wykroczeń pojazdów, poruszających się w tym samym kierunku na
dwóch pasach ruchu (dotyczy wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości) oraz na 4 pasach
ruchu (dotyczy wykroczeń przejechania na czerwonym świetle),
d) mogą działać przez 24 godziny na dobę, bez względu na porę dnia i warunki pogodowe;
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e) są odporne na zniszczenia, uszkodzenia, czynniki środowiskowe i atmosferyczne (wysokie
temperatury, mróz, deszcz, grad itp.), mają pracować bezbłędnie przy temperaturach od -30O C
do + 50O C,
2.4.2. W przypadku awarii mobilnego urządzenia pomiarowego Wykonawca zapewni nieodpłatnie
urządzenie zastępcze; w przypadku awarii stacjonarnego urządzenia rejestrującego Wykonawca
nieodpłatnie zapewni i zamontuje urządzenie zastępcze – w możliwie najkrótszym czasie
(maksymalnie do 48 godzin). Urządzenia zastępcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
mają spełniać odpowiednio wymagania, zawarte w pkt. 2.4.1 i 2.4.3 siwz.
2.4.3. Urządzenia, o których mowa w pkt. 2.4.1 siwz mają spełniać następujące wymagania:
2.4.3.1 w przypadku systemu stacjonarnego zainstalowanego na skrzyżowaniu, rejestrującego
wykroczenia przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości:
1)

Mają być zdolne do generowania obrazu cyfrowego (zdjęcia lub filmu) zawierającego
następujące dane: obraz przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdu, wyraźny obraz
twarzy kierowcy, pozwalający na jego bezsporna identyfikację, otoczenie lokalizacji, w
której dokonano wykroczenia, kolorowy obraz pojazdu mechanicznego podczas
wykroczenia, dzień, miesiąc i rok wykroczenia, czas popełnionego wykroczenia w
godzinach, minutach i sekundach, liczbę sekund w fazie światła czerwonego, wyświetloną
w czasie, kiedy wykroczenia zostało wykryte z dokładnością do dziesiętnej części sekundy,
obowiązujące ograniczenie prędkości, prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę, numer
pasa ruchu, adres / przyjęty kod lokalizacji, unikalną, niepowtarzalną sygnaturę przypisaną
do jednego wykroczenia, film video o długości wystarczającej do pokazania kontekstu
wykroczenia (min. 10 sek.).

2)

Zdjęcie wykroczenia musi bezspornie odzwierciedlać rzeczywistą porę dnia (dzień, noc).

3)

Lampa błyskowa musi umożliwiać wykonywanie błysków zarówno światłem białym jak i
podczerwieni. Lampa błyskowa w opcji z fleszem białym nie może oślepiać kierujących
pojazdami.

4)

Urządzenia rejestrujące muszą być oparte na technologii cyfrowej o wystarczającej jakości i
rozdzielczości, aby wykonywać wysokiej jakości zdjęcia wielopasmowej drogi (co najmniej
4 pasy ruchu), we wszystkich warunkach świetlnych.

5)

Urządzenie rejestrujące po zainstalowaniu na słupie/maszcie musi mieć możliwość zdalnej
konfiguracji bez konieczności bezpośredniej, ręcznej interwencji operatora.

6)

Zdjęcia z urządzenia rejestrującego muszą umożliwiać automatyczne odczytywanie numerów
tablic rejestracyjnych.

7)

Dane z urządzenia rejestrującego muszą być transmitowane bezpośrednio siedziby Straży
Miejskiej w Tarczynie.

8)

Obudowa urządzenia rejestrującego i maszty muszą być skonstruowane w taki sposób, aby
uniemożliwić akty wandalizmu.
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9)

Sprzęt musi pozwalać na wykrywanie wykroczeń na czerwonym świetle i wykrywania
przekroczeń prędkości w trakcie faz czerwonego, żółtego i zielonego światła.

10)

Urządzenia rejestrujące musi być zdolne rejestrować minimalnie 2 wykroczenia na sekundę z
wykorzystaniem lampy błyskowej.

11)

Urządzenia rejestrujące musi mieć możliwość monitorowania i wykrywania wykroczeń
dokonywanych na wielopasmowej (minimum 4 pasy) drodze ruchu.

12)

Dane dotyczące wykroczeń muszą być zakodowane zgodnie ze standardem przyjętym w tym
zakresie. Dane muszą być możliwe do odczytania przy wykorzystaniu oprogramowania
deszyfrującego, pochodzącego od dostawcy. Dostępne być muszą również urządzenia
umożliwiające odczyt oryginalnego materiału dowodowego przez sąd.

13)

Zainstalowane maszty muszą zapewniać dostęp do urządzenia rejestrującego przy użyciu
przesuwnego mechanizmu oporowego.

14)

Maszt musi umożliwiać minimalne czynności utrzymaniowe i ma zawierać ręczny system
zabezpieczenia pozwalający na opuszczanie/podnoszenie obudowy bez nadmiernego wysiłku
ze strony operatora.

15)

Minimalna wysokość masztu musi być taka, aby osoba wysokiego wzrostu nie była w stanie
dosięgnąć obudowy zawierającej urządzenia rejestrujące, tzn spód obudowy musi być co
najmniej na wysokości 3,20 m od podłoża.

16)

Elementy montażowe masztu muszą być skonstruowane w sposób gwarantujący jego
odporność. Muszą być skonstruowane z odpornego na rdzę materiału i pomalowane przy
użyciu materiałów gwarantujących odporność na rdzę przez minimum 3 lata.

17)

Przesuwny mechanizm masztu ma być zabezpieczony w swojej pozycji pionowej (pozycji
operacyjnej) przez drzwi masztu. Drzwi mają być zamknięte i zabezpieczone przez
bezpieczne zamki, odporne na akty wandalizmu.

18)

Zewnętrzny zamek drzwi musi być zabezpieczony w taki sposób, aby nie było możliwe jego
zniszczenie oraz aby w każdej sytuacji było możliwe jego otwarcie przez osobę uprawnioną.

19)

Maszty muszą być zamontowane do podstawy w sposób uniemożliwiających ich
zdemontowanie przez wandali. Podstawa musi być odlana z betonu z odpowiednią
kanalizacją (która ma być zabezpieczona przed rdzewieniem) w celu umieszczenia w niej
niezbędnego okablowania.

20)

Urządzenie rejestrujące musi mieć możliwość szybkiej i prostej zamiany pomiędzy
obudowami – bez konieczności wsparcia inżynierskiego dostawcy lub re-kalibracji.

21)

Urządzenie rejestrujące musi być wystarczająco lekkie, aby mogło być obsługiwane przez
jedną osobę.

22)

Konfiguracja urządzenia rejestrującego musi być możliwa zarówno w lokalizacji instalacji
jak i zdalnie. Dostęp do sprzętu musi być kontrolowany i zapisywany w sposób
umożliwiający jego prześledzenie.
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23)

Urządzenie rejestrujące musi dostarczać krótkie nagrania filmowe, pokazujące kontekst
każdego wykroczenia. Takie filmy mają mieć wystarczającą długość, aby pokazać całe
wykroczenie (min. 10 sek.).

24)

Lampa błyskowa musi dostatecznie oświetlać minimum 4 pasy ruchu, tak aby na każdym z
nich można było bez problemu odczytać numery tablic rejestracyjnych oraz rozpoznać twarz
kierującego pojazdem.

25)

Numer pasa ruchu i prędkość muszą być wyświetlone na pasku danych.

26)

Powierzchnie malowane masztu i obudowy muszą zapewniać łatwe czyszczenie ze śladów
graffiti oraz zanieczyszczeń drogowych.

27)

Konfiguracja w miejscu instalacji ma być przeprowadzona przy użyciu technologii ekranu
dotykowego, który można łatwo podłączyć do każdej z jednostek.

28)

Wszystkie informacje o blokach danych ze zdjęć wykroczeń muszą być odczytywane
automatycznie z konfiguracji systemu lokalizacji (np z karty pamięci) bez konieczności
ręcznego wprowadzania danych.

29)

Obudowa urządzenia rejestrującego musi mieć wbudowane czujniki ataku. Alarmy muszą
być przesyłane do siedziby Straży Miejskiej w Tarczynie w trybie zdalnym.

30)

Osobny strumień wideo, uzyskiwany z urządzenia rejestrującego ma być dostępny dla
zdalnego poglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Tarczynie.

2.4.3.2. W przypadku urządzenia mobilnego rejestrującego wykroczenia przekroczenia dopuszczalnej
prędkości, zainstalowanego w pojeździe:
1)

Mają być zdolne do generowania obrazu obraz cyfrowego (zdjęcia), zawierającego
następujące dane: obraz przedniej tablicy rejestracyjnej pojazdu, wyraźny obraz twarzy
kierowcy, pozwalający na jego bezsporna identyfikację, otoczenie lokalizacji, w której
dokonano wykroczenia, kolorowy obraz pojazdu mechanicznego podczas wykroczenia,
dzień, miesiąc i rok wykroczenia, czas popełnionego wykroczenia w godzinach, minutach i
sekundach, obowiązujące ograniczenie prędkości, prędkość pojazdu w kilometrach na
godzinę, adres / przyjęty kod lokalizacji, unikalną, niepowtarzalną sygnaturę przypisaną do
jednego wykroczenia,

2)

Zdjęcie wykroczenia musi bezspornie odzwierciedlać rzeczywistą porę dnia (dzień, noc)

3)

Operator urządzenia rejestrującego ma mieć możliwość przeglądania zdjęć wykroczeń w
urządzeniu rejestrującym je (komputer podłączony do przyrządu do samoczynnej rejestracji
prędkości pojazdów w ruchu), bez konieczności wychodzenia z programu rejestrującego
wykroczenia, oraz z jednoczesną możliwością rejestracji wykroczeń w trakcie ich (zdjęć)
przeglądania.

4)

Urządzenie rejestrujące musi umożliwiać jego instalację zarówno w pojeździe jak i na
trójnogu, na poboczu drogi. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia elementów
mocujących przyrząd wewnątrz pojazdu i trójnogu.

7

5)

Urządzenie rejestrujące musi umożliwiać pomiar i rejestrację prędkości na trójnogu,
ustawionym na poboczu drogi, z wnętrza pojazdu stojącego na poboczu, w tym przez szybę
tylną pojazdu.

6)

Zdjęcie wykroczenia ma umożliwiać bezsporną identyfikację pojazdu (poprzez wskazanie w
formie graficznej punktu pomiaru prędkości na mierzonym pojeździe), w tym również w
sytuacji, gdy na zdjęciu jest ujawnionych więcej niż jeden pojazd.

7)

Lampa błyskowa musi umożliwiać wykonywanie błysków zarówno światłem białym jak i
podczerwieni. Lampa błyskowa w opcji z fleszem białym nie może oślepiać kierujących
pojazdami.

8)

Urządzenie rejestrujące musi spełniać określone wymagania bezpieczeństwa, tzn. musi być
całkowicie bezpieczne dla użytkownika jak i kierujących oraz pasażerów pojazdów, którym
wykonuje się pomiar prędkości. Dla przyrządów opartych na radarowym pomiarze prędkości
należy dostarczyć ważne świadectwo ochrony radarowej, dla przyrządów opartych o
laserowy pomiar prędkości certyfikat bezpieczeństwa laser class 1 (laserowa klasa 1).

2.5.

Wykonawca ma dysponować sprawnym pojazdem do transportu Strażnika i urządzenia
rejestrującego. Pojazd ten ma mieć zamontowane uchwyty do mocowania urządzenia
pomiarowego w przestrzeni bagażowej. Wykonawca ma zapewnić kierowcę tego pojazdu z
odpowiednia kategoria prawa jazdy. Koszt niniejszego pokrywa Wykonawca. Pojazd ma być
podstawiany do dyspozycji zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt. 2.9.7. siwz.
Zamawiający zastrzega jednak, że może żądać podstawienia samochodu wraz z kierowcą w
terminie 3 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania prze upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego.

2.6.

Wykonawca ma posiadać licencjonowanie oprogramowanie do wypełniania i wydruku
dokumentów, niezbędnych Straży Miejskiej w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych
i egzekucyjnych, którym może dysponować nie naruszając ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Oprogramowanie to: będzie zainstalowane na komputerze Straży Miejskiej; posiada system
zabezpieczeń uniemożliwiających odczytywanie i drukowanie z niego danych przez podmioty
inne niż Straż Miejska z Tarczyna; posiada funkcję wyeksponowania (powiększania) wybranego
fragmentu zdjęcia.

2.7.

Wykonawca ma dysponować drukarką laserową, umożliwiającą wydruk dokumentacji w kolorze.

2.8.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

2.8.1. udostępnianie i serwis (w przypadku awarii) urządzeń, o których mowa w pkt. 2.4. siwz,
2.8.2. udostępnienie drukarki, o której mowa w pkt. 2.7. siwz,
2.8.3. udostępnienie oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.6. siwz oraz zabezpieczenie go przed
ingerencją osób nieuprawnionych,
2.8.4. przeprowadzenia szkolenia min. 4 strażników z zakresu obsługi urządzeń do samoczynnej
rejestracji

oraz

przeszkolenie

personelu

Zamawiającego

(min.

2

osoby)

z

obsługi
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licencjonowanego oprogramowania;
2.8.5. transport Strażnika i mobilnego urządzenia rejestrującego na wyznaczone miejsce pomiaru;
2.9. Do obowiązków Straży Miejskiej będzie należało:
2.9.1. prowadzenie postępowań wykroczeniowych i egzekucyjnych;
2.9.2. wypełnianie, zgodnie z ustalonymi wzorcami, następującej dokumentacji, niezbędnej w
prowadzonych postępowaniach:
a) raportu z miejsca popełnienia wykroczenia wraz ze zdjęciem, umożliwiającym jednoznaczną
identyfikację pojazdu, jego numeru rejestracyjnego, twarzy kierowcy, informacji mających
zidentyfikować miejsce zdarzenia (nazwa miejscowości, nazwa ulicy i numer posesji
najbliższej od miejsca rejestracji) oraz datę i godzinę popełnienia wykroczenia. W przypadku
przekroczeń prędkości ma być również zaznaczona prędkość dozwolona w miejscu
dokonania rejestracji, prędkość zarejestrowana w czasie pomiaru, numer fabryczny
urządzenia pomiarowego oraz zakryta postać pasażera.
b) wniosku do CEPIK wraz z zestawieniem numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi
dokonano wykroczenia,
c) wezwania właściciela/użytkownika pojazdu do złożenia wyjaśnień,
d) oświadczania właściciela/użytkownika pojazdu,
e) oświadczenia sprawcy wykroczenia,
f) kart MRD sprawcy wykroczenia,
g) upomnień dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,
h) ponagleń dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,
i)

druków kar porządkowych dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,

j)

wniosku do właściwego sądu powszechnego dla sprawcy wykroczenia, który nie opłacił
nałożonej kary grzywny,

k) wniosku o przymusowe doprowadzenia świadka,
l)

wniosku do policji o ustalenie miejsca pobytu adresata,

m) adresu na kopercie i sygnatury akt,
n) adresu i danych na pocztowej zwrotce oraz sygnatury akt,
o) pocztowej książki nadawczej;
2.9.3. wydruku i wysyłania dokumentacji, o której mowa w pkt. poprzedzającym;
2.9.4. archiwizowanie rejestracji wykroczeń na nośnikach optycznych;
2.9.5. wprowadzanie do programu komputerowego zmian danych osobowych (na podstawie
otrzymanych oświadczeń właściciela/użytkownika pojazdu i sprawcy wykroczenia) oraz
informacji o zapłaconych mandatach;
2.9.6. prowadzenia ewidencji niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, w tym:
a) ewidencji przekazanych dokumentacji z podziałem na już otrzymane oświadczenia i wystawione
mandaty – data przekazania;
b) ewidencji wysłanych dokumentacji do właścicieli pojazdów – data wysłania;
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c) ewidencji otrzymanych oświadczeń od właścicieli pojazdów – data otrzymania;
d) ewidencji wysłanych dokumentacji do użytkowników pojazdów – data wysłania;
e) ewidencji oświadczeń od użytkowników pojazdów – data otrzymania;
f) ewidencji wysłanych dokumentacji do kierowców, sprawców wykroczenia – data wysłania;
g) ewidencji otrzymanych od kierowców oświadczeń – data otrzymania;
h) ewidencji wystawionych mandatów – data wystawienia;
i) ewidencji zapłaconych mandatów – data zapłaty;
j) ewidencji wynagrodzenia dla Wykonawcy;
k) ewidencji kar porządkowych;
l) ewidencji spraw kierowanych do sądów – data skierowania;
m) ewidencji otrzymanych orzeczeń sądowych – data otrzymania;
n) ewidencji zapłaconych mandatów w drodze orzeczeń sądowych – daty dokonywanych zapłat;
o) ewidencji orzeczeń skierowanych do egzekucji – data skierowania;
p) ewidencji ściągniętych grzywien w drodze egzekucji.
2.9.7. opracowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramu, w którym będą
określone daty, godziny i miejsca ustawienia urządzeń rejestrujących wykroczenia;
2.9.8. zapewnienia łącza internetowego o parametrach min. 2 Mbit/s, umożliwiającego dostęp do bazy
danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
2.9.9. zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami (za wyjątkiem drukarki laserowej),
niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;
2.9.10. oddelegowanie co najmniej 6 osób do obsługi urządzeń oraz prowadzenia postępowań
wykroczeniowych i egzekucyjnych na czas trwania umowy;
2.10. Wypełniona dokumentacja, o której mowa w pkt. 2.9.2 siwz będzie podstawą do wszczęcia
postępowania wykroczeniowego, w szczególności :
a)

wysyłania upomnień lub ponagleń oraz nałożenia kary porządkowej na osoby utrudniające
postępowanie wykroczeniowe,

b)

złożenia wniosku do sądu o przymusowe doprowadzenie świadka,

c)

skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu powszechnego z tytułu nieudzielania
informacji,

d)

wystawienia mandatu kredytowanego lub zaocznego,

e)

skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sadu powszechnego lub właściwego urzędu
skarbowego z tytułu nie zapłacenia nałożonej kary grzywny,

f)

wypełnienia karty MRD sprawcy wykroczenia

2.11. Czynności z zakresu kontroli zakresu ruchu drogowego, w odniesieniu do kierującego pojazdami
przekraczającymi dozwoloną prędkość lub przejeżdżających na czerwonym świetle, wykonywane
będą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej a rejestracji będą podlegać wykroczenia przekroczenia
dopuszczalnej prędkości oraz przejechania na czerwonym świetle na terenie Gminy Tarczyn.
Czynności te będą odbywały się w określonych dniach, zgodnie z wcześniej ustalonym pomiędzy
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Wykonawcą a Komendantem Straży Miejskiej (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wiążącym
harmonogramem.
2.12. Jedynym upoważnionym podmiotem dookreślania miejsca rejestracji i zakresu rejestrowanych
zdarzeń jest Straż Miejska w Tarczynie.
2.13. Koszty świadczenia usługi:
2.13.1. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług (w tym w szczególności dostawa, montaż
urządzeń koniecznych do wykonania usługi – w tym samochodu oraz po wykonaniu usługi ich
demontaż i odbiór)i, stanowiącej przedmiot zamówienia obciążają Wykonawcę.
2.13.2. W koszt świadczenia usługi należy wliczyć koszt utrzymania urządzeń koniecznych do
wykonania usługi – serwis i naprawy, a także koszt ubezpieczenia samochodu, jego napraw,
wykonania przeglądów, zakupu paliwa, kosztów eksploatacji samochodu – zgodnie z wymogami
producenta i przepisami prawa.
2.13.3. W ww, koszt nie należy wliczać kosztu zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, druku
dokumentacji, obsługi korespondencji pocztowej w postępowaniem wykroczeniowym i
egzekucyjnym. Koszty te ponosił będzie Zamawiający.
2.14. UWAGA: Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia konieczne do realizacji umowy – przez
cały okres jej obowiązywania – stanowić będą własność Wykonawcy i to on odpowiedzialny
będzie za zapewnienie ich ciągłości działania (naprawy, serwis i itp.). Zamawiający będzie uiszczał
zapłatę na zasadach wskazanych w pkt 2.18 siwz. Kwoty wskazane w pkt 2.18 siwz – są to
wszystkie koszty jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem
przedmiotowego zamówienia – z zastrzeżeniem pkt. 2.13.3 siwz.
2.15. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, administratorem danych, uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest
Straż Miejska w Tarczynie.
2.16. Wykonawca zobowiązany będzie oddać w pełni sprawy system stacjonarny do rejestrowania
wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia prędkości w terminie 4 miesięcy od
daty zawarcia umowy. Zamawiający uzna, że system jest sprawny, gdy upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi spełnienie wymagań, określonych w pkt. 2.4.1 i pkt.
2.4.3.1 a system wygeneruje co najmniej 5 zdjęć, dokumentujących wykroczenia przekroczenia
prędkości i co najmniej 2 filmy, dokumentujące wykroczenie przejechania na czerwonym świetle,
nadające się do wykorzystania w postępowaniu wykroczeniowym i egzekucyjnym. Odbiór systemu
zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony bez żadnych uwag.
2.17. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić wykonywania zamówienia urządzeniem mobilnym w
terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający uzna, że urządzenie mobilne jest sprawne,
jeśli wygeneruje co najmniej 5 zdjęć, dokumentujących wykroczenia przekroczenia prędkości,
nadających się do wykorzystania w postępowaniach wykroczeniowych i egzekucyjnych,
spełniających wymagania określone w specyfikacji.
2.18. Wynagrodzenie Wykonawcy:
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2.18.1. Za świadczenie usługi, objętej przedmiotem zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
uzależnione od ilości kompletnych dokumentacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowań
wykroczeniowych, w związku, z którymi Zamawiający uzyska wpływy finansowe.
2.18.2. Wynagrodzenie to będzie liczone wg stałej opłaty, przemnożonej przez ilość kompletnych
dokumentacji, o których mowa w pkt. 2.18.1 siwz.
2.18.3. Wynagrodzenie będzie płatne, co miesiąc na podstawie faktur, wystawionych w oparciu o
odpowiednie

informacje

uzyskane

od

Zamawiającego,

dotyczące

ilości

kompletnych

dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.18.1 siwz. Informacje te Zamawiający przekaże
Wykonawcy faksem lub pisemnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za
który będzie wystawiana faktura.
2.19. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp:
Kod: 63 71 27 00-0 Nazwa: usługi kontroli ruchu
Kod: 63 71 27 10-3 Nazwa: usługi monitorowania ruchu.

3.

Warunki wymagane od wykonawców i wykaz dokumentów składanych przez wykonawców na
potwierdzenie spełnienia warunków:

3.1.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
określonego w pkt 2 siwz – na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006

oraz

roku w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2006 roku Nr 87, poz. 605 ze zm.).
3.2.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca ma wykazać, że w
ciągu ostatnich 3 lat (termin ten należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 usługę polegającą na rejestrowaniu wykroczeń
przekroczenia dozwolonej prędkości przez okres co najmniej 24 miesięcy i wartości min
500 000,00 zł z podatkiem VAT oraz co najmniej 1 usługę polegającą na rejestrowaniu wykroczeń
przejechania na czerwonym świetle przez okres co najmniej 24 miesięcy i wartości min 500 000,00
zł z podatkiem VAT.

3.3.

Wykonawca ma znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. ma mieć zdolność kredytową lub posiadać na rachunku bankowym środki
finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł

3.4.

Wykazanie niepodlegania wykonawcy wykluczeniu z postępowania oraz wykazania, że

oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym w siwz przez zamawiającego, należy dokonać
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niżej wymienionymi dokumentami w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez
wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz:

* w celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania działalności - § 1 ust. 1 rozporządzenia:

1) Krajowy rejestr sądowy firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) –
wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 22 i 24 Pzp –
załącznik numer 3 do siwz;
3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające że nie zalega z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz) w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 Pzp – wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (podmiot zbiorowy) w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 Pzp – wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

*w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia

oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - § 1 ust. 2 rozporządzenia

7) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia, tj.
a) świadczenie usług trwa/trwało co najmniej 24 miesiące – dotyczy literki b i c,
b) co najmniej 1 usługa polegała na rejestrowaniu wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości i
miała wartość co najmniej 500 000,00 zł z podatkiem VAT
c)

co najmniej 1 usługa polegała na rejestrowaniu wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i
miała wartość co najmniej 500 000,00 zł z podatkiem VAT
– załącznik numer 5 do siwz
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8) Potwierdzenia należytego wykonania usług, o których mowa w pkt. 3.4.7 siwz

*w celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia

9) Opinia-informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o zdolności
kredytowej wykonawcy lub o posiadanych środkach finansowych. Opinia-informacja ma
wykazywać, że dany podmiot posiada zdolność kredytową lub posiada środki finansowe na rachunku
bankowym w wysokości co najmniej 300 000,00 zł – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert

*w celu potwierdzenia, że oferowanie usługi

odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego
10) Zatwierdzenie typu urządzeń, które będą używane do świadczenia usługi,
11) Ważne świadectwo ochrony radarowej (dla urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości) albo
certyfikat bezpieczeństwa lasser class 1 – laserowa klasa I (dla urządzeń opartych o laserowy pomiar
prędkości)

3.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:

1)

w pkt. 3.4.1., 3.4.3, 3.4.4 i 3.4.6 siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2) w pkt. 3.4.5 siwz – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8
3.6.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.4.1, 3.4.3-3.4.6 siwz zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego

odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
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3.7.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.2 i 3.4.7 siwz mają być załączone do oferty w formie
oryginałów. Pozostałe dokumenty mogą być załączone do oferty w formie kopii potwierdzonej
przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz.

3.8.

W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp dokumenty, o których mowa
w pkt. 3.4.1-3.4.5 siwz, ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego,
natomiast warunek określony w pkt. 3.2 i pkt. 3.3 siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty
wchodzące w skład podmiotu wspólnego;

3.9.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu – ocena: spełnia/ nie spełnia. Zamawiający
uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w przypadku załączenia
do oferty dokumentów wskazanych w pkt 3.4 siwz.

4. Dokumenty, które nie stanowią potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

4.1.

Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 3.4 siwz zobowiązany jest załączyć do
oferty:

1) Wypełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do siwz;
2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.9 siwz – załącznik numer 2 do siwz;
3) Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik numer 4 do siwz – jeżeli dotyczy;
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy,
5) Oświadczenie wykonawcy, że urządzenia, które będą wykorzystane do realizacji zamówienia spełniają
wszystkie minimalne parametry i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
że są dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

4.2.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1 – 4.1.3 i 4.1.5 siwz mają być oryginałami..

4.3.

Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.4 siwz – w przypadku:
a)

gdy pełnomocnictwo ma formę aktu notarialnego, może być włączone do oferty w formie
oryginału lub odpisu notarialnego;

b)

gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w innej formie niż wskazana w pkt 4.3 lit. a siwz, ma być
załączone do oferty w formie oryginału.

4.4

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4.1.1-4.1.3 i 4.1.5 siwz (jeżeli dotyczy
on danego wykonawcy) skutkował będzie odrzuceniem (a nie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania) jego oferty. Dokumentów tych wykonawca nie będzie mógł uzupełnić w trakcie
toczącego się postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.4
siwz będzie mogł być uzupełniony na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

5.

Sposób podania ceny oferty

5.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową.
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5.2. Wykonawca ma podać wysokość opłaty (ceny) za jedną kompletną dokumentacje w związku z którą
Zamawiający uzyskał wpływy finansowe dla wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i
osobno dla wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości oraz łączną cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia
5.3. Wykonawca ma podać ceny, o których mowa w pkt. 5.2 siwz bez podatku VAT, stawkę i wysokości
podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT.
5.4. Wszystkie ceny mają być podane w złotych polskich i mają być zaokrąglone zgodnie z zasadami
matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.
5.5. Ceny te mają uwzględniać wszystkie koszty jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w
związku z wykonaniem przez wykonawcę całego przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem części
kosztów, opisanych w pkt. 2.13 i 2.14 siwz , które będzie ponosił zamawiający.
5.6.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych (jak w pkt. 1.7. i 1.8. siwz).

5.7.

Cena oferty ma być podana na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres – zgodnie
z pkt 7 siwz.

6.

Kryteria i sposób oceny ofert

6.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100 %.

6.2.

Ocena punktowa w zostanie obliczona jako stosunek najniższej ceny do ceny ocenianej
przemnożony przez 100 pkt.

6.3.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę
punktów.

7.

Termin związania ofertą

Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. licząc od dnia w którym
upłynął termin składania ofert.

8.

8.1.

Udzielanie wyjaśnień oraz sposób kontaktu z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza
składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą
elektroniczną.

8.2.

Wyjaśnień

dotyczących

przedmiotu

zamówienia

tel. (022) 715 79 50 – w sprawach przedmiotowych,

mogą

udzielać:

Andrzej

Toporkiewicz,

a w sprawach proceduralnych przetargu:

Monika Zambrzycka, tel. (022) 715 79 38.
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8.3.

Pytania można przesyłać pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555
Tarczyn lub faksem na numer (022) 727 81 91, pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia
pismem.

9.

Wadium

9.1.

Wadium w równowartości kwoty: 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

9.2.

Wadium w pieniądzu w zł (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego z
siedzibą w Tarczynie przy ulicy Rynek 8a zlokalizowane w Banku DnB NORD Polska S.A., na
numer konta: 61 1370 1138 0000 1804 4681 4002. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Na przelewie
powinno widnieć „Wadium w przetargu pn.: Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu
drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn

9.3.

Wadium wniesione w formach, określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-pkt. 5 Pzp należy złożyć w
oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zamawiający dopuszcza, aby wadium
wnoszone w formie innej niż pieniężna było załączone do oferty – jako jej luźna, niezszyta część.

9.4.

W przypadku wniesienia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-pkt. 5 Pzp
dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje:
a) określenie przedmiotu przetargu – należy wpisać nazwę: Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń
w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn,
b) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję lub poręczenie,
c) określenie beneficjanta gwarancji lub poręczenia: Gmina Tarczyn; ul. Rynek 8a; kod:05-555
Tarczyn,
d) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja lub poręczenie – dane
wykonawcy; jeżeli ofertę składa

konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji lub

poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład;
e) określenie kwoty gwarancji lub poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium
ma być wyrażona w złotych polskich i ma wynikać wprost z treści gwarancji lub poręczenia
f) gwarancja lub poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego – w razie
zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp;
g) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż 60 dni,
licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert;
h) gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że podmiot wystawiający gwarancję
wypłaci beneficjantowi świadczenie ,,na pierwsze żądanie” w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia zgłoszenia żądania.

10.

Termin składania ofert
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Ofertę należy złożyć, w kopercie zgodnie z opisem w pkt 1 siwz, do dnia 2 lutego 2009 roku do godz.
10.00 w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Rynek 8a, pokój numer 2 na parterze (Obsługa Interesantów).

11.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2009 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul.
Rynek 8a, pokój nr 9, I piętro.

12.

Tryb otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej
obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

13.

Informacja o środkach odwoławczych -

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)
przewidziane w dziale VI rozdziale 2 i rozdziale 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
14. Warunki umowy – załącznik numer 6 do siwz.

14.1.

Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2
dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę
regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego.

14.2.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa legalizacji urządzeń i certyfikatów bezpieczeństwa/certyfikatów
zgodności dla wszystkich urządzeń, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia,
przewidzianych do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby te dokumenty były
przesłane faksem pod warunkiem, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy
je w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

14.3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy
dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia na co najmniej równowartość kwoty 300 000 zł. Polisa ma być ważna przez okres
świadczenia usługi, tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku. W przypadku posiadania przez Wykonawcę
ubezpieczenia na okres krótszy niż do 31 grudnia 2011 roku, Wykonawca co najmniej dwa dni
przed końcem jego okresu ważności dostarczy Zamawiającemu na własny koszt nową ważną polisę
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lub przedłużenie wcześniej dostarczonej Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza, aby w.w.
warunek (kwota 300 000 zł ubezpieczenia) spełniały wszystkie podmioty wchodzące w skład
podmiotu wspólnego.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

16. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: faksem i pisemnie wykonawców o wyborze oferty.
Po powzięciu wiadomości o wynikach przetargu wybrany wykonawca ma przystąpić niezwłocznie do
zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
W przypadku nie zawarcia umowy w okresie 7 dni od dnia wyznaczonego przez zamawiającego
w zawiadomieniu o wyborze oferty – zamawiający dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej
oferty z pominięciem oferty poprzednio wybranej.

17. Omyłki rachunkowe
17.1 Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę jednostykową netto podaną w ofercie.
17.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT –
Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości
podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy w.w. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane
w ustawie o podatku od towarów i usług
17.3. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w stosunku do wskazanej w ofercie stawki VAT.
Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna jako omyłkę, której nie można poprawić
trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp i odrzuci ofertę jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny.

18. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Formularz oferty – załącznik numer 1,
2. Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik numer 2,
3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik numer 3,
4. Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik numer 4,
5. Wykaz wykonanych usług – załącznik numer 5,
6. Wzór umowy – załącznik numer 6,
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Załącznik numer 1 do siwz

Nazwa Wykonawcy
Dokładny adres
REGON
NIP
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym
Numer telefonu
Numer faksu

....................................
(miejscowość i data)

Formularz oferty
w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło)
na terenie Gminy Tarczyn”
Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Gminę
Tarczyn w trybie przetargu nieograniczonego – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami na:
„Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie
Gminy Tarczyn” oraz zawarcie umowy na warunkach określonych w załączniku numer 6 do siwz.
1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie usługi za kwotę:

1

Ilość przewidywanych dokumentacji, w związku z którymi
Zamawiający uzyska wpływy finansowe (zwanych dalej
„dokumentacją”)

2

Cena netto za jedną dokumentację (w zł)

3

Stawka podatku VAT (w %)

4

Wysokość podatku VAT (w zł)

5

Cena za 1 dokumentację z podatkiem VAT (w zł)

6

Razem cena netto (w zł)

7

Wysokość podatku VAT (w zł)

8

Razem cena brutto (w zł)

72 000

wiersz 2xwiersz 3

wiersz 2+wiersz 4

wiersz 1xwiersz 2

wiersz 3xwiersz 6

wiersz 6+wiersz 7

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że będziemy wykonywali usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia do dnia 31 grudnia
2011 roku lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.
4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia, z należytą starannością, przy przestrzeganiu
obowiązujących przepisów prawa.
5. Oświadczamy, że usługa będzie wykonywana w oparciu o następujące oprogramowania:
a) ………………, (nazwa i wersja)
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b) ……….
6. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wymaganej wysokości. Zwrotu wadium proszę dokonać na
rachunek bankowy numer ……………………………………… prowadzony przez: …………………..
(jeśli dotyczy)
7. Oświadczamy, że:
a) akceptujemy wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową (siwz wraz ze wszystkimi załącznikami)
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści,
c) otrzymana dokumentacja przetargowa jest wystarczająca do złożenia oferty,
d) akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności kary umowne, warunki zapłaty za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że zgodnie z
pkt
1.4 siwz, zastrzegamy następujące strony oferty
……………………………………… ,
9. Oświadczamy, że oferta składa się z ……………………. ponumerowanych stron (poczynając od 1
umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10. ………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………
Do oferty załączamy następujące załączniki:
(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)
1. ………………………………………,
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………

……………………………………
/podpis wraz z pieczątka osoby uprawnionej/
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Załącznik numer 2 do siwz
Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców
Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na: „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu
drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn”:

a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;*
b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie: …………………………………
*niepotrzebne skreślić

………………………………..
data

....................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
wraz z jej/ich pieczątkami)
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Załącznik numer 3 do siwz

Oświadczenie wykonawcy

złożone zgodnie z wymaganiami art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Ja ...................................................................................................................................................................
/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

reprezentując .................................................................................................................................................
/ nazwa firmy /
jako ................................................................................................................................................................
/ stanowisko służbowe /

oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:
a) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
b) lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

…………………………………….
miejscowość i data

………………………………………
podpis, pieczątka

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik numer 4 do siwz
INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty:
a) nazwa: ........................................................, z siedzibą w ....................................................., przy ulicy
.....................................................................................................................;
b) nazwa:......................................................., z siedzibą w ......................................................., przy ulicy
..............................................................................................................................;
c) ………………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:
a) Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..;
b) ………………………………………………………………………………………………….;
Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione/a do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia
publicznego
na:
,,………………………………………………………………………………………………”
–
numer
postępowania ……………………………………………./ do reprezentowania podmiotu wspólnego
w postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na:
,,………………………………………………………………………………………………”
–
numer
postępowania …………………………………………… i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………….., dnia …………………………

podpis: ……………………
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Załącznik numer 5 do siwz

WYKAZ WYKONYCH USŁUG

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu, na
rzecz którego
usługa została
wykonana

1

Miejsce
wykonania
usługi/wykony
wania usługi

2

3

Data
rozpoczęcia
usługi (dzień,
miesiąc i rok)

zakończenia
usługi 1
(dzień, miesiąc
i rok)

4

5

Opis świadczonej
usługi, tj. na czym
polegała usługa

Wartość
usługi, o
której mowa
w kol. 6 z
podatkiem
VAT

6

7

1.

2.

…

………………………………..
miejscowość i data

1

....................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
wraz z jej/ich pieczątkami)

Jeżeli usługa jest w trakcie realizacji, należy wpisać przewidywany termin jej zakończenia lub wskazać, ze umowa
zawarta jest na czas nieokreślony .
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Załącznik numer 6 do siwz
(wzór)
UMOWA nr ………………………..
zawarta w dniu ………… w Tarczynie pomiędzy:
Gminą Tarczyn, z siedzibą w Tarczynie przy ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn,
reprezentowaną przez:
Barbarę Galicz, Burmistrza Tarczyna,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………,
reprezentowanym przez:
……………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi
rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn”
- postępowanie nr PI.IV.341-……/08
o treści następującej:
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na:
1) zainstalowaniu, udostępnieniu i serwisie stacjonarnego sytemu, samoczynnie rejestrującego
wykroczenia przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości, popełniane
przez kierowców pojazdów silnikowych,
2) udostępnieniu i serwisie mobilnego urządzenia, samoczynnie rejestrującego wykroczenia przekroczenia
dozwolonej prędkości, popełniane przez kierowców pojazdów silnikowych na drogach publicznych,
położonych na terenie Gminy Tarczyn,
3) udostępnieniu oprogramowania, wspomagającego wypełnianie dokumentów niezbędnych Straży
Miejskiej w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych i egzekucyjnych oraz współpracy
z Zamawiającym w zakresie jego użytkowania
§2
Usługa, będąca przedmiotem umowy będzie wykonywana od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011
roku lub do wcześniejszego wyczerpania łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 13 ust. 3
§3
1. Miejscem zainstalowania systemu stacjonarnego, rejestrującego wykroczenia przejechania na
czerwonym świetle będzie skrzyżowanie drogi krajowej z drogą wojewódzką przy wjeździe do
Tarczyna z zainstalowaną sygnalizacją świetlną.
2. Miejsce dokonywania pomiarów przekroczenia dozwolonej prędkości urządzeniem mobilnym – zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 7. Pomiary te będą wykonywane przez minimum
6 godzin dziennie co najmniej 3 dni w tygodniu.
3. Pomiary systemem stacjonarnym będą dokonywane przez 24 godziny na dobę – za wyjątkiem pisemnie
uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca okresów, kiedy system będzie wyłączony.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi urządzeniami (tj. mobilnym urządzeniem do
rejestracji wykroczeń przekroczenia prędkości oraz urządzeniami, stanowiącymi elementy składowe
systemu stacjonarnego, rejestrującego wykroczenia przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia
dozwolonej prędkości) do wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1:
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1) są dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz spełniają wszystkie wymogi
i normy wskazane przepisami prawa,
2) posiadają zatwierdzenia typu i świadectwa legalizacji, stanowiące odpowiednio załączniki numer
1 i numer 2 do niniejszej umowy,
3) umożliwiają rejestrację wykroczeń pojazdów, poruszających się w tym samym kierunku na dwóch
pasach ruchu (dotyczy wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości) oraz na czterech pasach
ruchu (dotyczy wykroczeń przejechania na czerwonym świetle),
4) mogą działać przez 24 godziny na dobę, bez względu na porę dnia i warunki pogodowe,
5) są odporne na zniszczenia, uszkodzenia i czynniki środowiskowe i atmosferyczne (wysokie
temperatury, mróz, deszcz, grad itp.), pracują bezbłędnie przy temperaturach od -30O C do + 50O C
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1 spełniają następujące wymagania:
1) w przypadku systemu stacjonarnego zainstalowanego na skrzyżowaniu, rejestrującego wykroczenia
przejechania na czerwonym świetle oraz przekroczenia dozwolonej prędkości:
− mają być zdolne do generowania obrazu cyfrowego (zdjęcia lub filmu) zawierającego
następujące dane: obraz przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdu, wyraźny obraz twarzy
kierowcy, pozwalający na jego bezsporną identyfikację, otoczenie lokalizacji, w której dokonano
wykroczenia, kolorowy obraz pojazdu mechanicznego podczas wykroczenia, dzień, miesiąc i rok
wykroczenia, czas popełnionego wykroczenia w godzinach, minutach i sekundach, liczbę sekund
w fazie światła czerwonego, wyświetloną w czasie, kiedy wykroczenia zostało wykryte
z dokładnością do dziesiętnej części sekundy, obowiązujące ograniczenie prędkości, prędkość
pojazdu w kilometrach na godzinę, numer pasa ruchu, adres / przyjęty kod lokalizacji, unikalną,
niepowtarzalną sygnaturę przypisaną do jednego wykroczenia, film video o długości
wystarczającej do pokazania kontekstu wykroczenia (min,. 10 sek.).
− zdjęcie wykroczenia bezspornie odzwierciedla rzeczywistą porę dnia (dzień, noc)
− lampa błyskowa umożliwia wykonywanie błysków zarówno światłem białym jak i podczerwieni.
Lampa błyskowa w opcji z fleszem białym nie może oślepiać kierujących pojazdami.
− urządzenia rejestrujące jest oparte na technologii cyfrowej o wystarczającej, jakości i
rozdzielczości, aby wykonywać wysokiej jakości zdjęcia wielopasmowej drogi (co najmniej 4 pasy
ruchu), we wszystkich warunkach świetlnych.
− urządzenie rejestrujące po zainstalowaniu na słupie/maszcie ma możliwość zdalnej konfiguracji bez
konieczności bezpośredniej, ręcznej interwencji operatora.
− zdjęcia z urządzenia rejestrującego umożliwiają automatyczne odczytywanie numerów tablic
rejestracyjnych za wyjątkiem najtrudniejszych warunków atmosferycznych.
− dane z urządzenia rejestrującego są transmitowane bezpośrednio do siedziby Straży Miejskiej
w Tarczynie.
− obudowa urządzenia rejestrującego i maszty są skonstruowane w taki sposób że uniemożliwiają
akty wandalizmu.
− sprzęt pozwala na wykrywanie wykroczeń na czerwonym świetle i wykrywania przekroczeń
prędkości w trakcie faz czerwonego, żółtego i zielonego światła.
− urządzenia rejestrujące jest zdolne rejestrować minimalnie 2 wykroczenia na sekundę
z wykorzystaniem lampy błyskowej.
− urządzenie rejestrujące ma możliwość monitorowania i wykrywania wykroczeń dokonywanych
na wielopasmowej (minimum 4 pasy) drodze ruchu.
− dane dotyczące wykroczeń są zakodowane zgodnie ze standardem przyjętym w tym zakresie. Dane
są możliwe do odczytania przy wykorzystaniu oprogramowania deszyfrującego, pochodzącego
od dostawcy. Dostępne są również urządzenie umożliwiające odczyt oryginalnego materiału
dowodowego przez sąd.
− zainstalowane maszty zapewniają dostęp do urządzenia rejestrującego przy użyciu przesuwnego
mechanizmu oporowego.
− maszt umożliwia minimalne czynności utrzymaniowe i zawiera ręczny system zabezpieczenia
pozwalający na opuszczanie/podnoszenie obudowy bez nadmiernego wysiłku ze strony operatora.
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minimalna wysokość masztu jest taka, aby osoba wysokiego wzrostu nie była w stanie dosięgnąć
obudowy zawierającej urządzenia rejestrujące, tzn. spód obudowy jest co najmniej na wysokości
3,20 m od podłoża.
elementy montażowe masztu są skonstruowane w sposób gwarantujący jego odporność.
Są skonstruowane z odpornego na rdzę materiału i pomalowane przy użyciu materiałów
gwarantujących odporność na rdzę przez minimum 3 lata.
przesuwny mechanizm masztu będzie zabezpieczony w swojej pozycji pionowej (pozycji
operacyjnej) przez drzwi masztu. Drzwi będą zamknięte i zabezpieczone przez bezpieczne zamki,
odporne na akty wandalizmu.
zewnętrzny zamek drzwi będzie zabezpieczony w taki sposób, aby nie było możliwe jego
zniszczenie oraz aby w każdej sytuacji było możliwe jego otwarcie przez osobę uprawnioną.
maszty będą zamontowane do podstawy w sposób uniemożliwiających ich zdemontowanie przez
wandali. Podstawa będzie odlana z betonu z odpowiednią kanalizacją (która powinna być
zabezpieczona przed rdzewieniem) w celu umieszczenia w niej niezbędnego okablowania.
urządzenie rejestrujące ma możliwość szybkiej i prostej zamiany pomiędzy obudowami – bez
konieczności wsparcia inżynierskiego dostawcy lub re-kalibracji.
urządzenie rejestrujące jest wystarczająco lekkie, aby być obsługiwane przez jedną osobę.
konfiguracja urządzenia rejestrującego jest możliwa zarówno w lokalizacji instalacji jak i zdalnie.
Dostęp do sprzętu jest kontrolowany i zapisywany w sposób umożliwiający jego prześledzenie.
urządzenie rejestrujące dostarcza krótkie nagrania filmowe, pokazujące kontekst każdego
wykroczenia. Takie filmy mają wystarczającą długość, aby pokazać całe wykroczenie.
lampa błyskowa dostatecznie oświetla minimum 4 pasy ruchu, tak aby na każdym z nich można
było bez problemu odczytać numery tablic rejestracyjnych oraz rozpoznać twarz kierującego
pojazdem.
numer pasa ruchu i prędkość są wyświetlone na pasku danych.
powierzchnie malowane masztu i obudowy zapewniają łatwe czyszczenie ze śladów graffiti oraz
zanieczyszczeń drogowych.
konfiguracja w miejscu instalacji będzie przeprowadzona przy użyciu technologii ekranu
dotykowego, który można łatwo podłączyć to każdej z jednostek według wymagań
wszystkie informacje o blokach danych ze zdjęć wykroczeń są odczytywane automatycznie
z konfiguracji systemu lokalizacji (np z karty pamięci) bez konieczności ręcznego wprowadzania
danych.
obudowa urządzenia rejestrującego ma mieć wbudowane czujniki ataku. Alarmy będą przesyłane
do siedziby Straży Miejskiej w Tarczynie w trybie zdalnym.
osobny strumień wideo, uzyskiwany z urządzenia rejestrującego jest dostępny dla zdalnego poglądu
w siedzibie Straży Miejskiej w Tarczynie.
w przypadku urządzenia mobilnego rejestrującego wykroczenia przekroczenia dopuszczalnej
prędkości, zainstalowanego w pojeździe:
mają być zdolne do generowania obrazu cyfrowego (zdjęcia), zawierającego następujące dane:
obraz przedniej tablicy rejestracyjnej pojazdu, wyraźny obraz twarzy kierowcy, pozwalający na
jego bezsporną identyfikację, otoczenie lokalizacji, w której dokonano wykroczenia, kolorowy
obraz pojazdu mechanicznego podczas wykroczenia, dzień, miesiąc i rok wykroczenia, czas
popełnionego wykroczenia w godzinach, minutach i sekundach, obowiązujące ograniczenie
prędkości, prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę, adres/przyjęty kod lokalizacji, unikalną,
niepowtarzalną sygnaturę przypisana do jednego wykroczenia.
zdjęcie wykroczenia bezspornie odzwierciedla rzeczywistą porę dnia (dzień, noc)
operator urządzenia rejestrującego ma mieć możliwość przeglądania zdjęć wykroczeń w urządzeniu
rejestrującym je (komputer podłączony do przyrządu do samoczynnej rejestracji prędkości
pojazdów w ruchu), bez konieczności wychodzenia z programu rejestrującego wykroczenia, oraz
z jednoczesną możliwością rejestracji wykroczeń w trakcie ich (zdjęć) przeglądania.
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urządzenie rejestrujące umożliwia jego instalację zarówno w pojeździe jak i na trójnogu, na
poboczu drogi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów mocujących przyrząd
wewnątrz pojazdu i trójnogu.
− urządzenie rejestrujące umożliwia pomiar i rejestrację prędkości na trójnogu, ustawionym
na poboczu drogi, z wnętrza pojazdu stojącego na poboczu, w tym przez szybę tylną pojazdu.
− zdjęcie wykroczenia umożliwia bezsporną identyfikację pojazdu (poprzez wskazanie w formie
graficznej punktu pomiaru prędkości na mierzonym pojeździe), w tym również w sytuacji, gdy na
zdjęciu jest ujawnionych więcej niż jeden pojazd.
− lampa błyskowa umożliwia wykonywanie błysków zarówno światłem białym jak i podczerwieni.
Lampa błyskowa w opcji z fleszem białym nie może oślepiać kierujących pojazdami.
− urządzenie rejestrujące spełnia określone wymagania bezpieczeństwa, tzn. jest całkowicie
bezpieczny dla użytkownika jak i kierujących oraz pasażerów pojazdów, którym wykonuje się
pomiar prędkości, co dokumentuje świadectwo ochrony radarowej/certyfikat bezpieczeństwa,
stanowiący załącznik numer 3 do niniejszej umowy.
4. W przypadku awarii mobilnego urządzenia pomiarowego Wykonawca zapewni nieodpłatnie urządzenie
zastępcze; w przypadku awarii stacjonarnego urządzenia rejestrującego Wykonawca nieodpłatnie
zapewni i zamontuje urządzenie zastępcze – w możliwie najkrótszym czasie (maksymalnie do 48
godzin).
−

§5
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje sprawnym pojazdem do transportu Strażnika i mobilnego
urządzenia rejestrującego, który w przestrzeni bagażowej ma zamontowane uchwyty do mocowania
urządzenia pomiarowego w przestrzeni bagażowej. Wykonawca oświadcza, że dysponuje również
kierowcą tego pojazdu z odpowiednimi uprawnieniami. Pojazd ten ma być podstawiany do dyspozycji,
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 7
2. Wykonawca oświadcza, że posiada licencjonowane oprogramowanie do wypełniania i wydruku
dokumentów, niezbędnych Straży Miejskiej w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych
i egzekucyjnych, którymi może dysponować nie naruszając ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
3. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 2:
1) będzie zainstalowane na wskazanym komputerze Straży Miejskiej w Tarczynie,
2) posiada system zabezpieczeń uniemożliwiających odczytywanie i drukowanie z niego danych przez
podmioty inne niż Straż Miejska z Tarczyna,
3) posiada funkcję wyeksponowania (powiększania wybranego fragmentu zdjęcia).
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje drukarką laserową, umożliwiająca wydruk dokumentacji
w kolorze.
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) udostępnianie i serwis (w przypadku awarii) urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1-3,
2) udostępnienie pojazdu, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający
zastrzega możliwość zażądania podstawienia samochodu wraz z kierowcą w terminie 3 godzin od
momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
3) udostępnienie drukarki, o której mowa w § 5 ust. 4,
4) udostępnienie oprogramowania, o którym mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz zabezpieczenie go przed
ingerencją osób nieuprawnionych,
5) przeprowadzenia szkolenia min. 4 strażników z zakresu obsługi urządzeń do samoczynnej rejestracji
oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego (min. 2 osoby) z obsługi licencjonowanego
oprogramowania,
6) transport Strażnika i mobilnego urządzenia rejestrującego na wyznaczone miejsce pomiaru.
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§7
1. Do obowiązków Straży Miejskiej należy:
1) prowadzenie postępowań wykroczeniowych i egzekucyjnych,
2) wypełnianie, zgodnie z ustalonymi wzorcami, następującej dokumentacji, niezbędnej
w prowadzonych postępowaniach:
p) raportu z miejsca popełnienia wykroczenia wraz ze zdjęciem, umożliwiającym jednoznaczną
identyfikację pojazdu, jego numeru rejestracyjnego, twarzy kierowcy, informacji mających
zidentyfikować miejsce zdarzenia (nazwa miejscowości, nazwa ulicy i numer posesji
najbliższej od miejsca rejestracji) oraz datę i godzinę popełnienia wykroczenia. W przypadku
przekroczeń prędkości ma być również zaznaczona prędkość dozwolona w miejscu
dokonania rejestracji, prędkość zarejestrowana w czasie pomiaru, numer fabryczny
urządzenia pomiarowego oraz zakryta postać pasażera.
q) wniosku do CEPIK wraz z zestawieniem numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi
dokonano wykroczenia,
r) wezwania właściciela/użytkownika pojazdu do złożenia wyjaśnień,
s) oświadczania właściciela/użytkownika pojazdu,
t) oświadczenia sprawcy wykroczenia,
u) kart MRD sprawcy wykroczenia,
v) upomnień dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,
w) ponagleń dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,
x) druków kar porządkowych dla osoby utrudniającej postępowanie wykroczeniowie,
y) wniosku do właściwego sądu powszechnego dla sprawcy wykroczenia, który nie opłacił
nałożonej kary grzywny,
z) wniosku o przymusowe doprowadzenia świadka,
aa) wniosku do policji o ustalenie miejsca pobytu adresata,
bb) adresu na kopercie i sygnatury akt,
cc) adresu i danych na pocztowej zwrotce oraz sygnatury akt,
dd) pocztowej książki nadawczej,
3) wydruk i wysyłanie dokumentacji o której mowa w pkt. poprzedzającym,
4) archiwizowanie rejestracji wykroczeń na nośnikach optycznych,
5) wprowadzanie do programu komputerowego zmian danych osobowych (na podstawie
otrzymanych oświadczeń właściciela/użytkownika pojazdu i sprawcy wykroczenia) oraz
informacji o zapłaconych mandatach,
6) prowadzenia ewidencji niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, w tym:
a) ewidencji przekazanych dokumentacji z podziałem na już otrzymane oświadczenia i wystawione
mandaty – data przekazania;
b) ewidencji wysłanych dokumentacji do właścicieli pojazdów – data wysłania;
c) ewidencji otrzymanych oświadczeń od właścicieli pojazdów – data otrzymania;
d) ewidencji wysłanych dokumentacji do użytkowników pojazdów – data wysłania;
e) ewidencji oświadczeń od użytkowników pojazdów – data otrzymania;
f) ewidencji wysłanych dokumentacji do kierowców, sprawców wykroczenia – data wysłania;
g) ewidencji otrzymanych od kierowców oświadczeń – data otrzymania;
h) ewidencji wystawionych mandatów – data wystawienia;
i) ewidencji zapłaconych mandatów – data zapłaty;
j) ewidencji wynagrodzenia dla Wykonawcy;
k) ewidencji kar porządkowych;
l) ewidencji spraw kierowanych do sądów – data skierowania;
m) ewidencji otrzymanych orzeczeń sądowych – data otrzymania;
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n) ewidencji zapłaconych mandatów w drodze orzeczeń sądowych – daty dokonywanych zapłat;
o) ewidencji orzeczeń skierowanych do egzekucji – data skierowania;
p) ewidencji ściągniętych grzywien w drodze egzekucji.
7) opracowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramu, w którym będą
określone daty, godziny i miejsca ustawienia mobilnego urządzenia rejestrującego,
8) zapewnienie łącza internetowego o parametrach min. 2 Mbit/s, umożliwiającego dostęp do bazy
danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
9) zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami (za wyjątkiem drukarki laserowej),
niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
10) oddelegowanie co najmniej 6 osób do obsługi urządzeń oraz prowadzenia postępowań
wykroczeniowych i egzekucyjnych na czas trwania umowy.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 będzie podstawą do wszczęcia postępowania
wykroczeniowego, w szczególności:
1) wysyłania upomnień lub ponagleń oraz nałożenia kary porządkowej na osoby utrudniające
postępowanie wykroczeniowe,
2) złożenia wniosku do sądu o przymusowe doprowadzenie świadka,
3) skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu powszechnego z tytułu nieudzielania
informacji,
4) wystawienia mandatu kredytowanego lub zaocznego,
5) skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sadu powszechnego lub właściwego urzędu
skarbowego z tytułu nie zapłacenia nałożonej kary grzywny,
6) wypełnienia karty MRD sprawcy wykroczenia
§8
1.

2.

3.

4.

Czynności z zakresu kontroli zakresu ruchu drogowego, w odniesieniu do kierującego pojazdami
przekraczającymi dozwoloną prędkość lub przejeżdżających na czerwonym świetle, wykonywane
będą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej a rejestracji będą podlegać wykroczenia przekroczenia
dopuszczalnej prędkości oraz przejechania na czerwonym świetle na terenie Gminy Tarczyn.
Czynności te będą odbywały się w określonych dniach, zgodnie z wcześniej ustalonym pomiędzy
Wykonawcą a Komendantem Straży Miejskiej (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wiążącym
harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 7.
Podmiotem wyłącznie upoważnionym do określania miejsca rejestracji i zakresu rejestrowanych
zdarzeń (tj. wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia prędkości) jest Straż
Miejska w Tarczynie.
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, administratorem danych uzyskanych w trakcie realizacji umowy jest Straż
Miejska w Tarczynie.
§9

Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy obciążają
Wykonawcę, z wyjątkiem kosztów związanych z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, drukiem dokumentacji, obsługą korespondencji pocztowej w postępowaniem wykroczeniowym
i egzekucyjnym, które obciążają Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i udostępnić w pełni sprawny system stacjonarny do
rejestrowania wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości w
terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający uzna, że system stacjonarny jest sprawny, gdy upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego sprawdzi spełnienie wymagań, określonych w § 4 ust. 3 pkt. 1, a system wygeneruje co
najmniej 5 zdjęć , dokumentujących wykroczenia przekroczenia prędkości i co najmniej 2 filmy,
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dokumentujące wykroczenie przejechania na czerwonym świetle, nadające się do wykorzystania w
postępowaniu wykroczeniowym lub egzekucyjnym.
3. Odbiór systemu zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron bez uwag.
4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do świadczenia usługi urządzeniem mobilnym w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy.
5. Zamawiający uzna że urządzenie mobilne jest sprawne, jeśli wygeneruje co najmniej 5 zdjęć,
dokumentujących wykroczenia przekroczenia prędkości, nadające się do wykorzystania
w postępowaniach mandatowych i wykroczeniowych, spełniających wymagania określone w § 4 ust. 3
pkt. 2.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że nie będzie/ będzie korzystał z podwykonawców zakresie :……………………… Za
działania lub/i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub/i
zaniechania.
§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej kwotę 300 000 zł.
2. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie ważne przez cały okres
obowiązywania umowy.
§ 13
1. Za świadczenie usługi objętej umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uzależnione
od ilości kompletnych dokumentacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wykroczeniowych,
w związku z którymi Zamawiający uzyskał wpływy finansowe.
2. Wynagrodzenie za każdą dokumentację, o której mowa w ust. 1 wynosi:
netto: ……………. (słownie: ………………..)
stawka podatku VAT: 22%
brutto: …………………. (słownie: ………..)
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 4 500 000,00 zł (słownie: cztery
miliony pięćset tysięcy zł 00/100) z podatkiem VAT.
4. Płatności wynagrodzenia Zamawiający będzie dokonywał raz w miesiącu na podstawie faktury VAT,
w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający przekaże informacje niezbędne do wystawienia faktury przez Wykonawcę (tj. informacje
o ilościach kompletnych dokumentacji w związku z którymi Zamawiający uzyskał wpływy finansowe
na podstawie § 1 niniejszej umowy) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który
ma być wystawiona faktura).
6. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nie uiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności
Wykonawcy.
3. Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego – odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
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4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 15
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) jeżeli Wykonawca został postawiony stan likwidacji,
2) jeśli przerwa w wykonywaniu usługi systemem stacjonarnym wyniesie co najmniej 10 dni – za
wyjątkiem przypadków, o którym mowa w § 3 ust. 3,
3) jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania usługi urządzeniem mobilnym wyniesie co najmniej
3 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu
§ 16
Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy ochronie danych osobowych oraz inne właściwe dla
przedmiotu umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozpatrywane będą przez sąd cywilny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do umowy są jej integralną częścią.
§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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