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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Ul. E. Kokota 170 41-711 Ruda Śląska
zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie
sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
32 34 24 00-6 Sprzęt nagłaśniający
31 50 00 00-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31 52 72 60-6 Systemy oświetleniowe
32 34 00 00-8 Mikrofony i głośniki
32 34 10 00-5 Mikrofony
32 34 20 00-2 Urządzenia głośnikowe
32 34 23 00-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe
32 34 24 10-9 Sprzęt dźwiękowy
32 34 24 12-3 Głośniki
32 34 24 20-2 Studyjne konsole mikserskie
32 34 30 00-9 Wzmacniacze
32 34 31 00-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
79 63 20 00-3 Szkolenie pracowników
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV.

1.
2.

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMÓWIENIA I

MOŻLIWOŚCI

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.
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ROZDZIAŁ V.

INFORMACJA NA
WARIANTOWYCH

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA
NA
UZUPEŁNIAJĄCYCH

TEMAT

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

ROZDZIAŁ VII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY,
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA
PODWYKONAWCÓW

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem,
że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –
zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu
pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w rozdz. XII pkt 2.2.1 a i b; 2.4.1.a SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy).
Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli
dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane
zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);
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f)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3
rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego
z Wykonawców odrębnie.
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
Pełnomocnik pozostałych.
2.

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie
wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi
ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie
wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 39 dni od dnia zawarcia umowy (w tym 25 dni na
dostawę sprzętu, a następnie 14 dni na jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników),
jednak nie później niż do 23.12.2012 r.

ROZDZIAŁ XII.

1.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU.
OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA
OCENY
SPEŁNIANIA
TYCH
WARUNKÓW.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

Wykonawcy, ubiegający się o zamówienie, nie
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

mogą

podlegać

wykluczeniu

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku,
gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2.
2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.
22 ust. 1 ustawy dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy
polegające na dostawie i montażu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na łączną kwotę
100 000,00 zł brutto – Zamawiający dopuszcza, aby dostawa sprzętu j/w realizowana była
w ramach odrębnych umów (osobno sprzęt nagłaśniający i osobno sprzęt oświetleniowy),
z zastrzeżeniem, iż łączna wartość tych dostaw ma wynieść co najmniej 100 000,00 zł brutto.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
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i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
b) dokumenty potwierdzające, że dostawy (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej)
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – nie dotyczy.

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.4.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga 3: dotyczy warunku z pkt 2.4. niniejszego rozdziału SIWZ. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanych wyżej warunków, może przedstawić inne dokumenty, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych warunków. (art. 26 ust. 2c ustawy).
3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej należy złożyć
oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale, nie

dopuszcza się możliwości złożenia tego dokumentu w formie kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
5.

Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

5.1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
5.1.1. w pkt. 1: od 1.2 do 1.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2. Dokument, o których mowa powyżej w pkt 5.1.1. lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1. zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Pkt 5.2. stosuje się odpowiednio.
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6.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:
a)
opis techniczny oferowanego urządzenia – karta katalogowa lub instrukcja obsługi
danego produktu – dotyczy następujących pozycji z Formularza Oferty: 1 – 11, 13 – 22,
26 – 32, w przypadku pozycji nr 32 dopuszczalny jest również FR
b)
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z CE (z właściwymi normami/ dyrektywami UE) –
dotyczy następujących pozycji z Formularza Oferty: 1 – 3, 5 – 22, 26 – 31.

7.
7.1.

Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może
wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

7.2.

Uwaga 4: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na
własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków
załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ).
Uwaga 5: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia –
nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Uwaga 6: w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIII.

1.

2.

3.

4.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2
niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać
wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz
adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się
je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek
potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.dkrsl.bipinfo.pl

ROZDZIAŁ XIV.
1.
2.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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3.

4.
5.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania
do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.dkrsl.bipinfo.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.

ROZDZIAŁ XV.

OSOBY
ZE
STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

UPRAWNIONE

DO

Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Andrzej Wojnowski , tel.: 502 275 474
Izabela Kurc, tel.: 32 240 21 25; 698 854 361
ROZDZIAŁ XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym)
dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Do oferty należy dołączyć:
Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego
zobowiązania, o którym mowa w pkt 4 rozdziału XII SIWZ, które należy złożyć w oryginale.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.4.

3.
3.1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.
4.1.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału. Zamawiający
dopuszcza, aby przedłożone wraz z ofertą karty katalogowe lub instrukcje obsługi, stanowiące
opisy techniczne urządzeń z pozycji nr 1 – 3, 5 – 22, 26 – 31 Formularza oferty były
przedstawione w języku angielskim (podstawa prawna – art. 9 ust. 3 ustawy).
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez
Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.

Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami
w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a)

koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

DOM KULTURY w Rudzie Śląskiej
ul. E. Kokota 170 41-711 Ruda Śląska
„Oferta do przetargu nieograniczonego na: Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego
oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej – Bielszowicach.

- Nie otwierać przed 17.10.2012 r. godz. 10:15”

b)

koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one
udostępniane.
8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa –
tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
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8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego
z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XIX.
1.
2.

3.

4.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może
się zmienić za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr
6 do SIWZ.
Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki
(procentowej) podatku VAT.
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (do drugiego miejsca po przecinku).

ROZDZIAŁ XX.
1.

2.
3.

3.

4.

5.
5.1.
6.

7.
8.
9.

10.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach przy ul. E. Kokota 170 w sekretariacie nie później niż do dnia 17.10.2012 r.
do godziny 10:00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom nieotwarte.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.10.2012 r.
o godzinie 10:15 w gabinecie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXI.
1.
2.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków
płatności zawartych w ofercie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego
rozdziału.
W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie
z art. 24 ust. 4 ustawy.
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający
unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1
ustawy.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
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11.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje
się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym
adresem: www.dkrsl.bipinfo.pl
11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie
zawierało informacje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego;
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXII.

1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
cena ofertowa – 100 pkt

2.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów,
wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
Uwaga 7: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1.
1.1.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 6).
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
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2.

3.
4.

5.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy.
W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.
W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć
umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Izabela Kurc, tel. 32 240 21 25.

ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
2.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Terminy wnoszenia odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty unijnej”,
tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
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5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
7.

7.1.

7.2.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust 2.
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie
sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
2. Nazwa Wykonawcy*:……………………………………………….……………………..…..……
Adres Wykonawcy: …………………………………………………..…………….……….……..
Nr Regon i Nr NIP:: ……….…………….…………………….…………………………….….….
Telefon/Fax:………….…………………..……………….….….………………………………….
Adres e-mail:…………………………………...……………………………………………….…..
3. Cena ofertowa zamówienia:
Lp.

Nazwa sprzętu

1
1.
2.

2
Przenośny analizator widma
Procesor sterujący
dźwiękiem
Statyw mikrofonowy
Case 10 U
Mikser audio
Mikrofon pojemnościowy
instrumentalny
Mikrofon dynamiczny
wokalny
Mikrofon nagłowny
Mikrofon do stopy/basu
Mikrofon dynamiczny
instrumentalny
Mikrofon bezprzewodowy
Multicore
Zestaw nagłośnieniowy
frontowy – kolumna
szerokopasmowa aktywna
Zestaw nagłośnieniowy
frontowy – kolumna basowa
aktywna
Zestaw nagłośnieniowy
balkon – kolumna
szerokopasmowa aktywna
Regulator (dimmer)
stacjonarny
Regulator (dimmer)
stacjonarny
Regulator (dimmer)
Spliter DMX
Reflektor

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Opis parametrów
(typ, model, nazwa
producenta, marka itp.)
proponowanego sprzętu
3

Zamawiający: Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska

ilość

4
1 szt.
1 szt.

Cena
Wartość
jednostkowa Brutto
brutto [PLN] [PLN] –
poz. 4 x poz. 5
5
6

10 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Naświetlacz LED RGB
LED PAR 18x3W
Linka stalowa 2mm
Linka stalowa 8mm
Linka stalowa 4mm
Głowa ruchoma
Statyw oświetleniowy
Wyłącznik DMX
Sterownik oświetlenia
Kabel DMX
Złącza (zarówno do
elementów nagłośnienia jak i
oświetlenia)
Uchwyty do elementów
oświetlenia
Dostawa, kompletny montaż, uruchomienie
Przeszkolenie obsługi technicznej

4 szt.
4 szt.
10 szt.
4 szt.
6 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
200 m
60 szt.

20 szt.
kpl
kpl

Cena poz. 1-33 brutto zł
w tym …..% podatku VAT
Cena poz. 34 brutto zł
w tym …..% podatku VAT

CENA ŁĄCZNIE BRUTTO ZŁ
Termin realizacji zamówienia (39 dni od dnia zawarcia umowy (w tym 25 dni na dostawę sprzętu,
a następnie 14 dni na jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników), jednak nie
później niż do 23.12.2012 r.
(podany w dniach): .....................…
4. Okres udzielonej gwarancji (minimalny 24 miesiące) (podany w miesiącach): ……………..
5. Warunki płatności:

zgodnie ze wzorem umowy.

6. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;
8.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
9.

Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną.
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie
sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia publicznego z
powodu okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo
o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną, lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”
oświadczam/y, że
- niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

........................................., dnia .....................

.............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie
sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki
dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – nie dotyczy
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - nie dotyczy;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale XII
SIWZ.

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie
sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
przedkładam/y następujący wykaz wykonanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp.

Zleceniodawca/

Opis wykonanych dostaw – przedmiot
oraz wartość brutto

Data wykonania (data
rozpoczęcia
i zakończenia)

Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane
wyżej dostawy zostały wykonane należycie.
..........................................., dnia .....................

.

.....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający: Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
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Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup, dostawa, i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz
oświetleniowego, stanowiącego doposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach zgodnie z wymogami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
32 34 24 00-6 Sprzęt nagłaśniający
31 50 00 00-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31 52 72 60-6 Systemy oświetleniowe
32 34 00 00-8 Mikrofony i głośniki
32 34 10 00-5 Mikrofony
32 34 20 00-2 Urządzenia głośnikowe
32 34 23 00-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe
32 34 24 10-9 Sprzęt dźwiękowy
32 34 24 12-3 Głośniki
32 34 24 20-2 Studyjne konsole mikserskie
32 34 30 00-9 Wzmacniacze
32 34 31 00-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
79 63 20 00-3 Szkolenie pracowników
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony kompletny sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie
zapakowany, nieużywany, nieuszkodzony i wolny od wad oraz dopuszczony do stosowania
w obrocie; posiadający odpowiednie atesty i/lub certyfikaty CE lub deklaracje zgodności z CE
(z właściwymi normami/dyrektywami UE).
3. Termin realizacji zamówienia: do 39 dni od dnia zawarcia umowy (w tym 25 dni na dostawę
sprzętu, a następnie 14 dni na jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników),
jednak nie później niż do 23.12.2012 r.
4. W ramach przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest również zamontowanie,
zamocowanie wszystkich urządzeń (tzn. instalacja urządzeń z zapewnieniem wszelkich
potrzebnych elementów montażowych – okablowanie, uchwyty – ponadto montaż będzie polegał
na integracji nowych urządzeń z istniejącym systemem nagłośnienia i oświetlenia oraz częściowej
wymianie istniejącego systemu), zabezpieczenie przed uszkodzeniem, uporządkowanie
pomieszczeń oraz wszystkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i kompletnego
wykonania zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego
niż podany z nazwy (marki) przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment
będzie o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach jak sprzęt wskazany przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą instrukcje i materiały dotyczące
użytkowania, szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń w postaci kart katalogowych lub
instrukcji obsługi, zawierających wszystkie przywołane parametry i funkcje oraz tabele
porównawcze, z których w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, że
oferowane produkty są o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych
i funkcjonalnych w porównaniu do produktów określonych przez Zamawiającego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
7. Ocena spełnienia wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych zostanie dokonana
wg. formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o tabele porównawcze i karty katalogowe producenta
oferowanych urządzeń. Zamawiający informuje, że jeśli w opisie przedmiotu zamówienia
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wymienione są znaki towarowe urządzeń lub oprogramowania, za ofertę równoważną uznaje się
ofertę spełniającą parametry i funkcje określone przez producenta wymienionych urządzeń
i programów.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia sporządzone w
języku polskim karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne, itp.
9. Wykonawca przeszkoli 2 osoby z obsługi technicznej w okresie maksymalnie do 14 dni od dnia
dostarczenia sprzętu.
10. Wykonawca udziela minimalnej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia nie objęty
gwarancją producenta oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości
przedmiotu umowy, poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej gwarancji.
Maksymalny termin reakcji serwisowych (gwarancyjnych) wynosi 48 godzin przez okres 24
miesięcy.
II.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAGŁOŚNIENIA:

Lp.
1.

Nazwa sprzętu
Przenośny
analizator widma

2.

Procesor sterujący
dźwiękiem
z
mikrofonem
pomiarowym

3.

Statyw mikrofonowy

Parametry techniczne
•
wbudowany mikrofon pomiarowy – możliwość kalibracji mikrofonu
•
analiza - 1/3 oktawy w czasie rzeczywistym
•
31-zakresowy pomiar
•
pomiar RT60
•
generator szumu z szumem różowym, zbalansowane wyjście
•
pomiar minimum od 29 dB do 128 dB
•
wejście wyjście XLR
•
interface USB
•
oprogramowanie i auto test na CD
•
przełącznik pracy: Oszczędzanie energii, Włączony, Wyłączony
•
co najmniej sześć godzin pracy na bateriach AA
•
zasilacz w komplecie
•
eliminacja sprzężeń
•
możliwość opóźniania stref minimum do 2,5 s
•
kompresor
•
graficzne i parametryczne EQ
•
funkcja automatycznego EQ
•
pełna zwrotnica
•
automatyczna kontrola gain
•
generator różowego szumu
•
•
•
•
•

Wejścia:
dwa wejścia liniowe XLR zbalansowane
jedno wejście mikrofonowe XLR zbalansowane
impedancja wejść 40kohm
maksymalny poziom wejściowy +30dBu
phantom: +15 VDC

•
•
•

Wyjścia:
analogowe 6 x XLR zbalansowane
impedancja - 120ohm
maksymalny sygnał na wyjściu +22dBu

•
•
•

częstotliwość próbkowania 48kHz
THD + Szum: 0.002% dla +4 dBu, 1 kHz, 0 dB na wejściu
częstotliwość odpowiedzi: minimum 20 Hz - 20 kHz, +/-0.5 dB

•
•
•
•
•

w zestawie mikrofon pomiarowy
wysokość: min: 100 cm, max: 230 cm
nóżki: 32 cm, zakończone nasadką gumową
ramię poziome 70 cm, zakończone gwintem 3,8"
podstawa składana
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•
•
•
•

4.

Case 10 U

5.

Mikser audio

•
•
•
•
•
•
•
a)
•
•
•
•
•
•

6.

Mikrofon
pojemnościowy

7.

Mikrofon
dynamiczny

8.

Mikrofon nagłowny

wykonanie standard:
rury cienkościenne stalowe precyzyjne
lakier proszkowy, czarny półmatowy
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku
ciśnieniowego
pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
profesjonalna skrzynia transportowa rack 10U
sklejka 9 mm
aluminiowe kątowniki
aluminiowe okucia narożników, zamki i uchwyty wzmocnione
użyteczna głębokość obudowy minimum 51 cm
masa maksymalnie 29 kg
Minimum 24 kanały mikrofonowo-liniowe wejścia z Class A XMAX™
lub inne równoważne
4 podgrupy
stereofoniczne i monofoniczne wyjście główne
minimum 8 x aux
interface fire wire lub USB (z minimum 24-wejściami i 24-wyjściami
(24-bit/44.1 kHz and 48 kHz)
oprogramowanie typu Studio One Artist Digital Audio Workstation lub
inne równoważne
2 wbudowane procesory efektów

Na każdym kanale niezależnie:
• +48V fantom
• przełącznik fazy
• bramka
• limiter
• kompresor
• 4-zakresowy w pełni parametryczny equalizer
• 100 mm suwaki
• analog ¼" insert
• 4 szyny podgrup, każda z solo mute
• high-pass filtr: 6 dB/oct.
• mambrana ¾ cala
• charakterystyka hiper – kardioidalna
• wewnętrzny system przeciwwstrząsowy
• pasmo przenoszenia 20Hz – 20 kHz
• czułość co najmniej -39dB re 1V/Pa (12mV @ 94dB SPL) +/-2dB
• impedancja 200 Ohm
• poziom szumów <17 dBA (“A”-weighted per `IEC268-15)
• dynamika minimum: 123dB (per IEC268-15)
• Max SPL: 140dB SPL (@ 1% THD into 1KΩ)
• Signal/Noise Ratio: > 77dB (per IEC268-15)
• zasilanie P48, P24, P12 phantom 9V battery
• waga 600 - 690
pasmo przenoszenia od minimum 52 do 14,000 Hz
charakterystyka kardioidalna
czułość -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL
impedancja 150 ohm
waga nie więcej niż 99 g
• pojemnościowy
• charakterystyka kardioidalna
• pasmo przenoszenia 20 Hz to 20,000 Hz
• czułość 40 mV/Pa (-28 dBV re 1 V/Pa)
• max. SPL 126 dB / 130 dB (for 1%/3% THD)
• impedancja 200 ohm
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9.

Mikrofon
dynamiczny

10.

Mikrofon
dynamiczny

11.

Mikrofony
bezprzewodowe

12.

Multicore

13.

Kolumna
szerokopasmowa
aktywna

14.

Kolumna
aktywna

15.

Kolumna
szerokopasmowa
aktywna

basowa

• zasilanie 9 do 52 V phantom
• praca w warunkach od -20°C do +60°C, R.H. at +20°C: 99%
• pasmo przenoszenia minimum 21 - 10,000 Hz (pole bliskie)
• konektor XLR
• impedancja 150 ohm
• instrumentalny
• charakterystyka kardioidalna
• waga nie więcej niż 297 g
• zakres dynamiki 144 dB
• pasmo przenoszenia minimum 41 - 14,000 Hz
• charakterystyka kardioidalna
• czułość: -56.0 dBV/Pa* (1.6 mV) *(1 Pa = 94 dB SPL)
• impedancja 150 ohm
• waga maksymalnie 286 g
Na zestaw składają się:
• odbiornik
• nadajnik paskowy
• mikrofon nagłowny
• nadajnik do ręki
• zasilacz
• kabel instrumentalny
•
•
•
•
•

pasmo przenoszenia minimum 41 - 19000 Hz,
THD: 0.8% (@ 1 kHz),
SNR: 105 dBA,
modulacja: FM,
wyjścia XLR, niezbalansowaneTRS 1/4",

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrofon nagłowny
charakterystyka kardioidalna
pasmo przenoszenia minimum 21-19000 Hz,
czułość: 40 mV/Pa,
maks. SPL 126 dBA,
złącze: mini XLR
40 kanałów – 32 wejścia i 8 powrotów
30 m
2 x 15”
aktywna
dwudrożna
maksymalny SPL: minimum 138 dB peak
częstotliwość odpowiedzi (±3 dB): minimum 56 Hz – 16 kHz
wzmacniacz klasy D 1500 W
waga nie więcej niż 30 kg
1x18”
aktywna
maksymalny SPL: minimum 132 dB peak
częstotliwość odpowiedzi (±3 dB): minimum 40 Hz – 92 Hz
możliwość zmiany polaryzacji
wzmacniacz minimum 1000 W
waga nie więcej niż 36 kg
12”
aktywna
dwudrożna
maksymalny SPL: minimum 133 dB peak
pasmo odpowiedzi (-10 dB): minimum 51 Hz – 19 kHz
wzmacniacz 1000 W
waga maksymalnie 18 kg
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III.

1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OŚWIETLENIA

Dimmer stacjonarny

Profesjonalny ściemniacz teatralny klasy AC o mocy 24 x 3600 W.
Zasilany z trzech faz. Wbudowany układ całkowicie zabezpieczający
przed skutkami odwrotnego podpięcia faz.
Programowane wspólnie dla wszystkich kanałów parametry
pracy:
• adres startowy DMX pierwszego kanału
• charakterystyka (liniowa, liniowa odwrotna, logarytmiczna,
eksponencjalna, przełączana ON/OFF)
• ACL, czyli ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V
z dokładnością do 1 V
• PREHEAT, czyli podgrzewanie włókien żarówek ustawiane w zakresie
0 - 10 %
• sposób reakcji ściemniacza na zanik sygnału DMX (wyłączony,
załączony na 100 %, powolne wyłączanie, jedna z trzech scen,
chaser)
Programowane indywidualnie parametry pozwalają na niezależne
zdefiniowanie dla każdego kanału:
• adresu DMX z zakresu 1 - 512 - można zupełnie dowolnie przypisać
każdy kanał do innego adresu bez zachowywania jakiejkolwiek
kolejności, jak również przypisać kilka kanałów do jednego adresu.
• jednej z 5 opisanych wcześniej charakterystyk sterowania
• ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V
z dokładnością do 1 V

2.

Dimmer stacjonarny

• trójkolorowe LEDy dokładnie obrazują stan wszystkich wyjść, a
detektor przerwy w obwodzie obciążenia pozwala błyskawicznie
zlokalizować uszkodzoną żarówkę lub przewód
• stały pomiar temperatury ściemniacza i napięć zasilających;
wbudowane układy: "PLL"; "soft-start"; "soft-on" i "even-off"
• bezpośrednia detekcja zera sieci, optyczna izolacja wejścia DMX,
bezpieczniki automatyczne, oraz wyłączniki różnicowo-prądowe
• ściemniacz w płaskiej obudowie naściennej przeznaczony do stałych
instalacji (teatry, oświetlenie architektoniczne).
• zabezpieczenia wyjść bezp. 16 A automat. i różnicowo-prądowe
• zasilanie 3 x 230 V / 40 - 70 Hz
• kanały DMX: od 1 do 512
• wejście / wyjście DMX
• zaciski
• gniazda wyjściowe
• zaciski
• pobór prądu: 3 x 128 A (przy pełnym obciążeniu)
• ciężar: 50 kg
Profesjonalny ściemniacz instalacyjny klasy AC o mocy 12 x
1200 W. Zasilany z trzech faz.
Programowane wspólnie dla wszystkich kanałów parametry
pracy:
a) adres startowy DMX pierwszego kanału
b) charakterystyka (liniowa, liniowa odwrotna, logarytmiczna,
eksponencjalna, przełączana ON/OFF)
c) ACL, czyli ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230
V z dokładnością do 1 V
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d) PREHEAT, czyli podgrzewanie włókien żarówek ustawiane w
zakresie 0 - 10 %
e) sposób reakcji ściemniacza na zanik sygnału DMX (wyłączony,
załączony na 100 %, powolne wyłączanie, jedna z trzech scen,
chaser)
Programowane indywidualnie parametry pozwalają na niezależne
zdefiniowanie dla każdego kanału:
f) adresu DMX z zakresu 1 - 512 - można dowolnie przypisać każdy
kanał do innego adresu bez zachowywania jakiejkolwiek kolejności,
jak również przypisać kilka kanałów do jednego adresu.
g) jednej z 5 opisanych wcześniej charakterystyk sterowania
h) ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V z
dokładnością do 1 V

3.

Dimmer przenośny

i) trójkolorowe LEDy (lub LCD) dokładnie obrazują stan wszystkich
wyjść, a detektor przerwy w obwodzie obciążenia pozwala
błyskawicznie zlokalizować uszkodzoną żarówkę lub przewód.
j) stały pomiar temperatury ściemniacza i napięć zasilających.
k) wbudowane układy: "PLL"; "soft-start"; "soft-on" i "even-off".
l) bezpośrednia detekcja zera sieci, optyczna izolacja wejścia DMX,
bezpieczniki automatyczne.
m) ściemniacz w płaskiej obudowie naściennej przeznaczony do stałych
instalacji (oświetlenie użytkowe i architektoniczne).
n) zabezpieczenia wyjść: bezpieczniki 6 A automat.
o) zasilanie 3 x 230 V / 40 - 70 Hz
p) kanały DMX od 1 do 512
q) wejście / wyjście DMX: wtyk / gniazdo 3-pin XLR
r) gniazda wyjściowe: zaciski
s) pobór prądu: 3 x 32 A (przy pełnym obciążeniu)
t) ciężar: 15 kg
Profesjonalny ściemniacz klasy AC o mocy 6 x 3500 W.
Zasilanie z trzech, dwóch lub jednej fazy. Wbudowany układ całkowicie
zabezpieczający przed skutkami odwrotnego podpięcia faz.
Programowane wspólnie dla wszystkich kanałów parametry
pracy:
• adres startowy DMX pierwszego kanału
• charakterystyka (liniowa, liniowa odwrotna, logarytmiczna,
eksponencjalna, przełączana ON/OFF)
• ACL, czyli ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230
V z dokładnością do 1 V
• PREHEAT, czyli podgrzewanie włókien żarówek ustawiane w zakresie
0 - 10 %
• sposób reakcji ściemniacza na zanik sygnału DMX (wyłączony,
załączony na 100 %, powolne wyłączanie, jedna z trzech scen,
chaser)
Programowane indywidualnie parametry pozwalają na niezależne
zdefiniowanie dla każdego kanału:
• adresu DMX z zakresu 1 - 512 - można zupełnie dowolnie przypisać
każdy kanał do innego adresu bez zachowywania jakiejkolwiek
kolejności, jak również przypisać kilka kanałów do jednego adresu.
• jednej z 5 opisanych wcześniej charakterystyk sterowania
• ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V
z dokładnością do 1 V
•
•

trójkolorowe LEDy dokładnie obrazują stan wszystkich wyjść, a
detektor przerwy w obwodzie obciążenia pozwala błyskawicznie
zlokalizować uszkodzoną żarówkę lub przewód.
stały pomiar temperatury ściemniacza i napięć zasilających.
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4.

Spliter DMX

5.

Reflektor + żarówka
+ akcesoria

6.

Naświetlacz LED

7.

LED par

• wbudowane układy: "PLL"; "soft-start"; "soft-on" i "even-off"
• bezpośrednia detekcja zera sieci, optyczna izolacja wejścia DMX oraz
bezpieczniki automatyczne.
• zabezpieczenia wyjść: bezpieczniki 16 A automatyczne
• zasilanie: 3 x 230 V / 40 - 70 Hz
• maksymalny pobór prądu
• kanały DMX: od 1 do 512
• wejście / wyjście DMX: wtyk / gniazdo 3-pin XLR
• pobór prądu: 3 x 32 A (przy pełnym obciążeniu)
• ciężar: 11 kg
• poszczególne tory wyjściowe są separowane optycznie oraz
galwanicznie zarówno od wejścia, jak i między sobą.
• dodatkowo są odpowiednio wzmacniane, co gwarantuje poprawną
pracę całej instalacji.
• produkowany w wersjach 3- lub 5-pin XLR.
• kanały WE/WY DMX 512/512
• optyczna izolacja linii DMX: TAK
• napięcie przebicia izolacji WE/WY > 5000 V
• linie WE/WY DMX 1/3
• złącza wyjść gniazdo 3- / 5-pin XLR
• zasilanie 230 V / 50 Hz
• profesjonalny reflektor teatralny
• w zestawie skrzydełka
• kąt świecenia: nie mniej niż 11 do 38 stopni
• soczewka: PC
• moc: 1000 W
• gniazdo żarówki: GX-9,5
• waga nie więcej niż 5,1 kg
• RGB – 24 sztuki jedno-watowych diod
• żywotność minimum do 48 000 godzin
• 32 wbudowane makra
• efekt strobo
• możliwość wyboru spośród kilku ustawień DMX
• możliwość wyboru spośród kilku ustawień pracy
• dimer 0 - 100%
• idealny do naświetlania ścian kąt rozproszenia nie mniej niż 9 x 38
stopni.
• gniazdo XLR
• wyświetlacz LCD
• pobór mocy nie więcej niż 42 W
• waga nie więcej niż 3 kg.
• 18x3W RGB LED
• kąt projekcji: nie mniej niż 19°
• temperatura koloru białego: 3300K~9'000K
• synteza koloru tri-color mieszanie powyżej 16 milionów kolorów
• średnia żywotność diody 50.000 godzin
• panel sterowania z wyświetlaczem LED (4-cyfrowy)
• kilka konfiguracji DMX - 3, 4, 9 kanałów - do kontroli zawodowej lub
uproszczony
• tryb Auto: 5 automatycznych programów z regulacją zadanej
prędkości
• tryb kolorów statyczne: static reprodukcja koloru
• Master/Slave: Do sterowania kilku jednostek połączonych w łańcuch
• anty-migotanie (400Hz) dla nagrań wideo
• stopień ochrony: IP54
• chłodzenie poprzez naturalną konwekcję
• podwójny uchwyt do mocowania zawieszenia lub umieszczenia na
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8.
9.
10.
11.

Linka stalowa 2mm
Linka stalowa 8 mm
Linka stalowa 4 mm
Ruchoma głowa

12.

Statyw
oświetleniowy

13.

Wyłącznik DMX

14.

Sterownik
oświetlenia

15.
16.

Kabel DMX
Złącza

17.

Uchwyty

ziemi
• średni pobór mocy: nie więcej niż 108W
• waga: nie więcej niż 3,1 kg
Linki zabezpieczające 2mm długości 80 cm
Linki zabezpieczające 8mm długości 100 cm
Linki zabezpieczające 4mm długości 60 cm
• pobór mocy: nie więcej niż 400W
• nie mniej niż 106 x 3W diod
• soczewki nie mniej niż 24 stopnie
• sterowanie: DMX512, dźwiękiem, funkcja auto
• Dimer: 0-100%
• Strobo: 0-19Hz
• Pan 540°
• Tilt 270°
• chłodzenie wentylatorami
• maksymalna głośność pracy nie więcej niż 21dB
• LCD wyświetlacz
• maksymalna temperatura pracy 39℃
• waga statywu – 6,80kg
• materiał – stal
• rozstaw nóg – 1400cm
• płynna regulacja wysokości - od 1500mm do 3130mm
• średnica rury – 28mm
• maksymalne obciążenie – 30kg
• dostępne kolory – czarny
• 4 kanały sterowane
• maksymalny prąd 16A
• wyświetlacz LED
• wejście i wyjście DMX512
• regulowany adres DMX za pomocą przełączników DIP
• montaż na kratownicy
• łączna moc nie mniej niż 3670 W
• wyjście DMX: 3-pin XLR
• wejście DMX: 3-pinowy męski XLR
• analogowe sterowanie: 8-pinowe złącze DIN
• waga: 3 kg
zasilanie: AC 100 - 240V 50/60 Hz
pobór mocy: nie więcej niż 41 Watt
ilość kanałów DMX: 1024
fixtury: minimum 32
sceny: minimum 48
programy: 48 po 200 kroków
wyjścia: 2 - izolowane 3 Pin XLR
Pan/Tilt: 16 bit
dźwięk: zewnętrzne wejście audio i wewnętrzne odczytywanie tempa
utworu
wymiary: nie więcej niż 484 x 381 x 97 mm
waga: nie więcej niż 7 kg
200 m kabla typu np. Proel HPC 210 BK lub inny równoważny
typu np.: Neutrik, Amphenol, PCE lub inne równoważne, w ilości
pozwalającej na podłączenie systemów nagłośnieniowego
i oświetleniowego, jednak nie mniej niż 60 szt.
Elementy mocowań w ilości pozwalającej na zawieszenie we
wskazanych miejscach elementów systemu oświetleniowego (reflektory,
głowice, dimmery, spliter, itp.) oraz systemu nagłośnieniowego, jednak
nie mniej niż 20 szt.
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Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ___________

zawarta w dniu…………………… w Rudzie Śląskiej pomiędzy:
Domem Kultury w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, NIP: 641-23310-86,
reprezentowanym przez:
1) Lucynę Cerlak – Dyrektora Domu Kultury,
2) Elżbietę Tomanik – Główną Księgową Domu Kultury
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować następujący przedmiot umowy:
Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego, stanowiącego
doposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy fabrycznie nowy,
oryginalnie zapakowany, nieużywany, nieuszkodzony i wolny od wad oraz dopuszczony do
stosowania w obrocie, posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodny z Opisem Przedmiotu
Zamówienia (załącznik nr 5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do siedziby
Zamawiającego w terminie do 39 dni od dnia zawarcia umowy (w tym 25 dni na dostawę sprzętu,
a następnie 14 dni na jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników), jednak nie
później niż do 23.12.2012 r.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ……….............. zł brutto (słownie: .....................................................................)
w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i czynności Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony, Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od
daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Nie dopuszcza się realizacji
faktur częściowych. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego
podpisu.
5. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
§4
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dacie uzgodnionej
z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie określonym § 2.
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy
sporządzone w języku polskim karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne,
itp.
3. Z czynności odbioru, strony spiszą protokół odbioru, obejmujący następujący zakres:
a) odbiór sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego,
b) montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego,
c) uruchomienie sprzętu nagłaśniającego,
d) uruchomienie sprzętu oświetleniowego,
e) przeszkolenia obsługi technicznej Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany, jeżeli protokół obioru będzie podpisany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, niezawinione przez Wykonawcę,
wówczas Zamawiający podpisze protokół odbioru z zastrzeżeniem, w którym określi 3 dniowy
termin dostarczenia sprzętu niedotkniętego wadami. Dopiero po dostarczeniu sprzętu wolnego od
wad, Zamawiający dokona ponownego odbioru przedmiotu umowy i podpisze protokół odbioru
bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy nie objęty gwarancją
producenta oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu
umowy, poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej gwarancji. Maksymalny termin
reakcji serwisowych (gwarancyjnych) wynosi 48 godzin przez okres 24 miesięcy.
6. W przypadku reklamacji składanej przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Wykonawca
bierze na siebie koszty reklamacji, (tj. dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy od producenta
oraz koszt ewentualnej opinii biegłego).
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 2 osób z obsługi technicznej w okresie
maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania protokołu.
§5
1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
a)
za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia,
b)
za niedotrzymanie terminu określonego w protokole odbioru, w usunięciu wad lub usterek
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
c)
za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek powstałych w okresie gwarancji i/lub
rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w jej
usunięciu, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, usterek,
d)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych
z przedłożonych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych
w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej
lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia.
3. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary
umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
§6
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za
wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:
1) zmiana strony umowy – Wykonawcy, w sytuacji następstwa prawnego wynikającego
z odrębnych przepisów
2) zmiana parametrów oferowanego sprzętu – w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego
sprzętu, możliwe jest dostarczenie sprzętu odpowiadającego przedmiotowi umowy,
o parametrach nie gorszych od wymaganych w SIWZ, bez zmiany ceny podanej w ofercie,
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2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia na
piśmie wniosku przez Zamawiającego lub Wykonawcę wykazującego zasadność wprowadzenia
zmian i zgody drugiej strony lub przedłożenia propozycji na dokonanie zmian.
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej – aneksu do umowy,
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;
b) gdy Wykonawca pomimo pisemnych uprzednich zastrzeżeń Zamawiającego lub wezwań do
realizacji warunków umowy nie wykonuje ich lub zaniedbuje inne zobowiązania umowne.
W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przerwać
wykonywanie przedmiotu umowy i dokonać inwentaryzacji wykonanej części umowy z udziałem
Zamawiającego.
§8
Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy są:
a) ze strony Wykonawcy: …....................... tel.: …......., e-mail: …..........
b) ze strony Zamawiającego: ….................. tel.: …........, e-mail: …..........
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu właściwego
miejscowo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych winny być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej (aneksu do
umowy).
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
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