
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

utworzenie ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 
i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – monitoring wizyjny 

(kod CPV 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wizyjnego) 
 

1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: dostawy. 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Urządzenia do nadzoru wizyjnego - 32323500-8. 

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej  
przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – monitoring wizyjny. 
 1.Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów (mapa poglądowa SP 3  

w Namysłowie): 
Rejestrator 1 sztuka zlokalizowany w pomieszczeniu nr 9 – minimalne wymagania techniczne: 
a) musi pracować w systemie min. Triplex oraz posiadać funkcję detekcji ruchu, 
b) liczba obsługiwanych kamer 16 szt., interfejs BNC,  
c) kompresja H.264, częstotliwość zapisu minimum 400 kl./s –  25 kl./s dla kaŜdej kamery przy 

rozdzielczości D1/4 CIF, 
d) tryb zapisu - ręczny, ciągły, detekcja ruchu 
e) czas archiwizacji nagrań nie krótszy niŜ 7 dni dla 8 kamer w trybie ciągłym, bez konieczności 

zakupu nowych dysków,  
f) moŜliwość eksportu nagrania za pomocą portu USB, nagrywarki DVD oraz sieć LAN, 
g) obsługiwane dyski twarde – montaŜ 1xHDD min. 1 TB, z moŜliwością rozbudowy  

do min. 3xHDD włącznie z juŜ zamontowanym, 
h) rejestrator musi posiadać polskie menu oraz polską instrukcję obsługi, 
i) monitor LCD 19”. 
Kamery i obiektywy 8 zestawów –  minimalne wymagania techniczne:   
a) obserwowany obszar – a) wejścia i wyjścia z obiektu sportowego w celu pełnej identyfikacji 

osób wchodzących i wychodzących ze szczególnym naciskiem na moŜliwość rozpoznania 
twarzy, kamera 1, 2  b) obiekt sportowy (boisko do piłki noŜnej, boisko do koszykówki, boisko 
do piłki siatkowej), kamera 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 

b) kamery muszą posiadać obudowy ze wzmocnioną stopką ze względu na moŜliwość uszkodzenia 
sprzętem sportowym typu piłka, itp. oraz muszą być wyposaŜone w grzałkę, 

c) kamery muszą poprawnie działać przy oświetleniu dziennym jak i nocnym, 
d) kamera kolor dzień/noc rozdzielczość min. 560 TVL, minimalny zakres funkcji - rozszerzony 

zakres dynamiki, kontrola światła wstecznego, automatyczne dopasowanie balansu bieli, sens-
up, cyfrowa redukcja szumów, liczba pikseli przynajmniej 795x596 (HxV), cyfrowa stabilizacja 
obrazu, przetwornik 1/3”, przystosowana do stosowania obiektywów z mocowaniem CS oraz 
automatyczną przysłoną sterowaną prądowo, w ilości 8  sztuk, 

e) obiektyw 1/3” o zmiennej ogniskowej 5-50 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość od F 1.2 
do F 1.4, mocowanie CS w ilości 8 sztuk. 

Lampa halogenowa zmierzchowa z czujnikiem ruchu – minimalne wymagania techniczne, kolor 
czarny w ilości 8 sztuk: 



a) moc 500 W z Ŝarnikiem, przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartych,  
b) źródło światła chronione szybą ze szkła hartowanego wraz z osadzoną w ramie uszczelką 

silikonową, 
c) lampa mocowana przy pomocy wspornika dającego moŜliwość ustawienia oprawy  

w płaszczyźnie pionowej pod odpowiednim kątem, 
d) regulacja zasięgu detekcji – wychwycenia obiektu, regulacja długości czasu przez który 

urządzenie pozostanie włączone, 
e) wbudowana fotokomórka, która wykrywa światło i ciemność – moment od którego czujnik  

ma włączać reflektor, 
f) stopień ochrony IP 44, 
g) napięcie 230 V, 
h) częstotliwość znamionowa 50 Hz. 

Lampy halogenowe naleŜy zamontować na lampach pod kamerami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz na 
elewacji budynku pod kamerą nr 1. 
Lampy halogenowe zamontowane pod kamerami nr 2, 3 oraz nr 4, 5, 6, 7 i 8 naleŜy spiąć w taki 
sposób, aby ruch wykryty przez czujnik jednej lampy, automatycznie zaświecał wszystkie reflektory 
zamontowane pod tymi kamerami. Lampy halogenowe naleŜy ustawić w taki sposób, Ŝeby emitowane 
przez nie światło nie „oślepiało” zamontowanych kamer oraz nie pogarszało jakości odbioru.  
W Szkole Podstawowej nr 3 do lamp na których przewidziano instalację kamer nr 4, 5, 6 oraz 7, 8 
doprowadzony jest Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 oraz Kabel YKY 3x2,5 mm2. 
W Szkole Podstawowej nr 3 w miejscu ustawienia kamery nr 2 i 3 naleŜy ustawić ocynkowany słup  
z rur stalowych o wysokości od 4.0 do 4.5 m. i na nim zamontować kamerę. Słup naleŜy wkopać  
w grunt rodzimy na głębokość min. 50 cm i zabetonować. Do ustawionego słupa na którym 
zamontowana ma być kamera nr 2 i 3 naleŜy wykonać wykop pod rurę osłonową do kabli 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych typu „arot” o średnicy wewn. ok. 100 cm i ułoŜyć kabel 
YKY 3x2,5 mm2 oraz kabel XzTKMXpw 5x2x0,5, długość wykopu ok. 14 m. NaleŜy równieŜ 
wykonać wykop z miejsca ustawienia ZK do budynku szkoły w którym umieszczony zostanie 
rejestrator – pomieszczenie nr 9. Długość wykopu ok. 24 m. Zakończenie rury osłonowej musi 
posiadać pilota umoŜliwiającego dołoŜenie w przyszłości dodatkowych przewodów bez konieczności 
wykonywania nowego wykopu. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umiejscowienia kamer, 
lamp halogenowch oraz tras przebiegu wykopów pod przewody. 
2.Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Reymonta 56, 46-100 Namysłów (mapa poglądowa SP 4  

w  Namysłowie): 
Rejestrator 1 sztuka  zlokalizowany w pomieszczeniu nr 10 – minimalne wymagania techniczne: 
a) musi pracować w systemie  min. Triplex oraz posiadać funkcję detekcji ruchu, 
b) liczba obsługiwanych kamer 16 szt., interfejs BNC,  
c) kompresja H.264, częstotliwość zapisu minimum 400 kl./s –  25 kl./s dla kaŜdej kamery przy 

rozdzielczości D1/4CIF, 
d) tryb zapisu - ręczny, ciągły, detekcja ruchu, 
e) czas archiwizacji nagrań nie krótszy niŜ 7 dni dla 8 kamer w trybie ciągłym, bez konieczności 

zakupu nowych dysków, 
f) moŜliwość eksportu nagrania za pomocą portu USB, nagrywarki DVD oraz sieć LAN, 
g) obsługiwane dyski twarde – montaŜ 1xHDD, min. 1 TB, z moŜliwością rozbudowy do min. 

3xHDD włącznie z juŜ zamontowanym, 
h) rejestrator musi posiadać polskie menu oraz polską instrukcję, 
i) monitor LCD 19”. 

Kamery i obiektywy 9 zestawów – minimalne wymagania techniczne:  
a) obserwowany obszar – a) wejścia i wyjścia na obiekt sportowy w celu pełnej identyfikacji osób 

wchodzących i wychodzących z obiektu ze szczególnym naciskiem na moŜliwość rozpoznania 
twarzy kamera 1, 2 oraz 4, b) obiekt sportowy (boisko do piłki noŜnej, boisko do koszykówki, 
boisko do piłki siatkowej) kamera 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9, 

b) kamery muszą posiadać obudowy ze wzmocnioną stopką ze względu na moŜliwość uszkodzenia 
sprzętem sportowym typu piłka, itp. oraz muszą być wyposaŜone w grzałkę, 

c) kamery muszą poprawnie działać przy oświetleniu dziennym jak i nocnym, 



d) kamera kolor dzień/noc, rozdzielczość min. 560 TVL, minimalny zakres funkcji - rozszerzony 
zakres dynamiki, kontrola światła wstecznego, automatyczne dopasowanie balansu bieli, sens-up, 
cyfrowa redukcja szumów, liczba pikseli przynajmniej 795x596 (HxV), cyfrowa stabilizacja 
obrazu, przetwornik 1/3”, przystosowana do stosowania obiektywów z mocowaniem CS oraz 
automatyczną przysłona sterowaną prądowo, w ilości 9 sztuk, 

e) obiektyw 1/3” o zmiennej ogniskowej 5 – 50 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość  od F 1.2 
do F 1.4, mocowanie CS w ilości 8 sztuk, 

f) obiektyw 1/3” o zmiennej ogniskowej 1.4 – 3.1 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość  
od F 1.2 do F 1.4 mocowanie CS w ilości 1 sztuki do kamery nr 8. 

Lampa halogenowa zmierzchowa z czujnikiem ruchu – minimalne wymagania techniczne kolor czarny 
w ilości 9 sztuk: 
a) moc 500 W z Ŝarnikiem, przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartych,  
b) źródło światła chronione szybą ze szkła hartowanego wraz z osadzoną w ramie uszczelką 

silikonową, 
c) lampa mocowana przy pomocy wspornika dającego moŜliwość ustawienia oprawy w płaszczyźnie 

pionowej pod odpowiednim kątem, 
d) regulacja zasięgu detekcji – wychwycenia  obiektu, regulacja długości czasu przez który urządzenie 

pozostanie włączone, 
e) wbudowana fotokomórka, która wykrywa światło i ciemność – moment od którego czujnik ma 

włączać reflektor, 
f) stopień ochrony IP 44, 
g) napięcie 230 V, 
h) częstotliwość znamionowa 50 Hz. 
Lampy halogenowe naleŜy zamontować na lampach pod kamerami nr 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9, na elewacji 
budynku pod kamerami nr 1 i nr 4, oraz na elewacji budynku szatniowo – sanitarnego ustawionej  
w kierunku basenu. 
Lampy halogenowe zamontowane pod kamerami nr 5, 6, 7, 8 oraz 3 i 9 naleŜy spiąć w taki sposób,  
aby ruch wykryty przez czujnik jednej lampy, automatycznie zaświecał wszystkie reflektory 
zamontowane pod tymi kamerami. Lampy halogenowe naleŜy ustawić w taki sposób, Ŝeby emitowane 
przez nie światło nie „oślepiało” zamontowanych kamer oraz nie pogarszało jakości odbioru.  
Do lamp na których przewidziano instalację kamer nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9 naleŜy wykonać wykop 
pod rurę osłonową do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych typu „arot” o średnicy 
wewn. ok. 100 cm i ułoŜyć kabel YKY 3x2,5 mm2 oraz kabel XzTKMXpw 5x2x0,5. Długość wykopu 
ok. 100 m. Zakończenie rury osłonowej musi posiadać pilota umoŜliwiającego dołoŜenie w przyszłości 
dodatkowych przewodów bez konieczności wykonywania nowego wykopu. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umiejscowienia kamer, 
lamp halogenowych oraz tras przebiegu wykopów pod przewody. 
Właściwości funkcjonalno-uŜytkowe: 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym  
i zarządcą obiektu warunki oraz sposób wykonania instalacji w szczególności umiejscowienia 
rejestratorów oraz przebiegu tras kablowych. Wykonawca udziela na przedmiotowe zadania bezpłatnej 
minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru inwestycji. W okresie trwania gwarancji 
koszty przeglądów i napraw spoczywają na Wykonawcy. W przypadku jakiejkolwiek awarii 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, a w razie potrzeby wymiany uszkodzonego 
urządzenia, zastosowanie urządzenia zastępczego o takiej samej klasie w ciągu 24 godzin od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokonywania przeglądów przynajmniej raz 
 na kwartał. Wszystkie urządzenia i elementy systemu muszą pracować prawidłowo w zakresie 
temperaturowym od -20oC do +50oC. 
Dodatkowe wymagania techniczne: 
Wszystkie zainstalowane systemy muszą spełniać wymogi zawarte w Polskiej Normie PN-EN 
50132-7. Kamery powinny zostać przymocowane do budynku lub innych elementów przy uŜyciu 
dedykowanych wysięgników dobranych do kamer. Sama instalacja powinna spełniać wymogi ochrony 
przeciw poraŜeniowej i ochrony przepięciowej. Kamery wraz z pozostałymi urządzeniami powinny 
być zamontowane w sposób uniemoŜliwiający dostęp do nich osób nieupowaŜnionych, zapewniający 
przy tym stabilny obraz z kamer. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesyłu radiowego.  
 



Projekty techniczne: 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej osobno  
dla kaŜdego z obiektów i komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej oraz dokona 
uruchomienia systemu we wszystkich obiektach. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz do sporządzenia projektu budowlanego na własny koszt. Wykonawca 
zobowiązuje się do doprowadzenia nawierzchni ulic, chodników, trawników, elewacji budynków  
i innych obiektów do stanu pierwotnego. Zamawiający wymaga takŜe aby Wykonawca przeszkolił 
wyznaczone osoby do obsługi systemu. 

7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.08.2010 r. 
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

  11.1  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1.300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100). 

  11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch systemów 
monitoringu wizyjnego opartych na rejestratorach lokalnych obsługujących minimum 5 
kamer wewnętrznych bądź zewnętrznych (przez wykonanie systemu monitoringu rozumie 
się dostawę i instalację kamer wizyjnych, systemu rejestracji oraz wykonanie niezbędnych 
prac instalacyjnych i uruchomienie systemu) - do kaŜdej pozycji wykazu musi być 
załączony dokument potwierdzający, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych (przez 
Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. 
Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. 

  11.4  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu   
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: 

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
naleŜy przedłoŜyć: Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie. 

11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.  

11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 



11.5  Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, opis proponowanych urządzeń. 

11.6   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł). 
17. Termin składania ofert: 17.06.2010 godzina 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Nie przewiduje się uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.06.2010 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 
 
 


