SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze”
im. T. Sygietyńskiego
(znak sprawy: wyposażenie multimedialne – 33 - 2017)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości
szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Zatwierdzam:

Marek Dejneka
Zastępca Dyrektora ds.
techniczno - administracyjnych

1

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą przy ul.
Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/1/99,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy
ramowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 30 listopada
2017r..
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. kompetencji
lub
uprawnień
do
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
6. OPIS
SPOSOBU
W POSTĘPOWANIU

DOKONYWANIA

prowadzenia

OCENY

określonej

SPEŁNIANIA

działalności

WARUNKÓW

zawodowej,

UDZIAŁU

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w
przepisie art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający, w stosunku do wszystkich ofert dokona czynności wynikających z dyspozycji art. 87,
art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona
analizy podmiotowej w zakresie zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
6.1. Za spełniających warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku.
6.2. Za spełniających warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku.
6.3. Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę objętą
przedmiotem zamówienia tj.: projektora z akcesoriami o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca
zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6.4 Za spełniających warunek określony w pkt 6.3 SIWZ Zamawiający uzna również wykonawców, którzy
polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
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7. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 i art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:
Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:
8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6
SIWZ na Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu;
8.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7
SIWZ na Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu;
8.3 Wykonawca, który powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów - w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2;
8.4 Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą (oznacza to podwykonawstwo).
8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w
pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane
jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców. Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
8.7 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ.
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8.8 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
8.8.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
8.8.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
9. Pozostałe dokumenty
9.1 wypełniony „Formularz oferty” na Załączniku nr 4 do SIWZ;
9.2 wypełniona „Specyfikacja oferowanego sprzętu” na Załączniku nr 5.
9.3 w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
10. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego zdolnościach polega
Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem.
14. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Beata Ratuska – w godz. 09:00 – 15:00 w dni robocze, fax. (022) 20 88 800, e-mail:
zp@mazowsze.waw.pl
15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
4

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
16.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.
16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
16.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
16.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
16.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.
16.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
16.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
zgodności z oryginałem .
16.8. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu oferty
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z
załącznikami.
16.9. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 16.14.
16.10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
16.11. Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami pkt 8.1 – 8.5 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść , a także opis kolumn i wierszy
odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
16.12. Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona
dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.14. Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca nie później niż w dniu składania
ofert
wykaże,
że
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, oznaczając je klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003r. nr 153
poz. 1503 ze zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W
szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
16.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy
Oferta na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T.
Sygietyńskiego
Nie otwierać przed 28 września 2017 r. godz. 10:15”
16.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak,
jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
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upływie terminu składania ofert.
16.17. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania (np. zaadresowania)
przesyłki.
17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p (Kancelaria). Oferty można składać wyłącznie w godzinach 8.15 - 16.00;
17.2. Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2017 r. o godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.:
28 września 2017 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy,
budynek „Matecznik”, I p. hol główny przy sekretariacie.
17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
17.5. Podczas otwarcia Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te zostaną
odnotowane w protokole postępowania.
18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
18.1 Wykonawca określi cenę w załączniku nr 4 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu
zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający uzna cenę brutto podaną w Formularzu
oferty za prawidłową, bez względu na sposób jej obliczenia. Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej
stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.
18.2 Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto - zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz
słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
18.3 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie
podlegała zmianom (waloryzacji).
18.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe
obciążenia związane z realizacją zamówienia.
18.5 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
18.6 Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod
uwagę cenę brutto podaną w Formularzu oferty.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
19.

19.1.1. Cena brutto– waga 30 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
Cb = ---------------------------------------------------- x 30
Cena oferty badanej
19.1.2. Ilość obiektywów zapewniająca pokrycie współczynników odległości opisanych w pkt 2 – Zestaw
obiektywów ZOOM - Załącznik nr 1 SIWZ – 20 pkt.
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
poniżej 4 sztuk - 20 punktów
4 sztuki - 15 punktów
5 sztuk - 10 punktów
6 sztuk - 5 punktów
Powyżej 6 sztuk - 0 punktów
19.1.3. Kontrast projektora – 20 pkt
>15 000:1 - 20 pkt
10 000:1 - 15 000:1 - 10 pkt
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<10 000:1 - 0 pkt
19.1.4. Masa projektora – 15 pkt
< 80 kg - 15 punktów
80-90 kg - 8 punktów
> 90 kg - 0 punktów
19.1.5. Głośność projektora – 15 pkt
< 51 dB - 15 punktów
51-53 dB - 8 punktów
>53 dB - 0 punktów
19.2. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Liczba punktów
za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
19.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
21.

ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W załączniku nr 7 do SIWZ.

WPROWADZONE

22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Pzp.

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE WADIUM
23.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
23.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności
od wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym na konto:PZLPiT „Mazowsze” PKO Bank Polski,
nr konta: 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym
że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275).
24. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
7

wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku
następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
- pieniądzu, wpłaconym na konto:
PZLPi T „Mazowsze” PKO Bank Polski, nr konta: 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji
pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni oraz okres
rękojmi przedłużony o 15 dni.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub
poręczenia muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
Z treści dokumentu gwarancyjnego powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o
okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób
trzecich, w tym w zakresie składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub
dokonywania czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu
instytucji czy poświadczania autentyczności podpisów.
Wykonawca może skorzystać z wzoru gwarancji należytego wykonania umowy, który stanowi załącznik nr
9 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia
Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Nr 4: Formularz Oferty
Nr 5: Specyfikacja oferowanego sprzętu
Nr 6: Wykaz wykonanych dostaw
Nr 7: Istotne postanowienia Umowy
Nr 8: Lista podmiotów
Nr 9: Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38652100 – 1 Projektory
32322000 – 6 Urządzenia multimedialne
1.

Projektor instalacyjny o wysokiej jasności
 Jasność nie mniej niż 30 000 ANSI lumenów
 Technologia – trzy chipowe DLP o matrycach min. 0,9” i laserowym źródle światła
 Rozdzielczość natywna matrycy wynosząca nie mniej niż 1920x1200 pikseli
 Kontrast min. 2000:1 (full ON/full OFF)
 Możliwość montażu w każdej pozycji – obrotu 360⁰ w każdej osi
 Poziom szumu maks. 58 dB (mierzony zgodnie z normą ISO 21118)
 Minimalny zakres temperatury pracy 0-40 ⁰C
 Zużycie energii nie większe niż 3,1 kW
 Minimalny zestaw wejść wideo:
i. HDMI x1
ii. DVI-D lub DisplayPort x1 ;
iii. HDBaseT x1
iv. HD-SDI x1
 Masa poniżej 100 kg
 Możliwość pracy w trybie ciągłym tzw. 24/7
 Gwarancja na minimum 36 miesięcy

2.

Zestaw obiektywów ZOOM







Typ zoomu elektryczny
Focus elektryczny
Współczynniki odległości obiektywów pokrywające sumarycznie,
zakres 1.8 – 7.3:1
Jasność wszystkich obiektywów (F) nie większa niż 2.5
Współpraca (bez konieczności używania adaptera) z projektorem z pkt.1
Gwarancja na minimum 36 miesięcy

bez

przerw

3.

Obiektyw Stało-Ogniskowy
 Ultrakrótkoogniskowy obiektyw do trzyukładowych projektorów DLP dedykowany do
oferowanego projektora
 Jasność obiektywy (F) nie większa niż 2,5
 Współczynnik projekcji poniżej 0,4:1
 Przekątna projekcji o zakresie nie mniejszym niż 3,5-14,0 m
 Masa maksymalna 9 kg.
 Współpraca (bez konieczności używania adaptera) z projektorem z pkt.1
 Gwarancja na minimum 36 miesięcy

4.

Fabryczna rama instalacyjna
 Umożliwiająca wykorzystywanie do konfiguracji podwójnej przy zastosowaniu
standardowych obiektywów, w której dwa projektory są umieszczone razem
 W pełni kompatybilna z projektorem z pkt.1 (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty
homologacji producenta oferowanego projektora)
 W zestawie stosowne akcesoria (jeśli wymagane) do proponowanych obiektywów
 W zestawie zawiesia umożliwiające montaż nad i pod konstrukcją kratownicową sceny
 Gwarancja na minimum 36 miesięcy

5.

Skrzynia transportowo-magazynowa na projektor
 Wykonana z płyty czarnej typu hexa o grubości nie mniejszej niż 9 mm
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Naroża (kulowe), okucia, zamki (automatyczne), rączki (minimum 8 sztuk), gniazda na
kółka – wszystkie elementy metalowe, srebrne
Wszystkie kółka z blokadami, dostosowane do masy skrzyni wraz z ładunkiem
Skrzynia dopasowana do ramy i zapewniająca bezpieczne transportowanie projektora wraz
z ramą
Wypełnienie/obicie odpowiedniej gęstości, dostosowane do masy przewożonego ładunku
Skrzynia z grawerowanymi bokami z nazwą sprzętu oraz deklem z logo Zespołu (grafika
oraz treść napisów wykonawca otrzyma od PZLPiT Mazowsze)

6.

Okablowanie do projektora:
 Bęben kablowy z kablem HD-SDI i złączami HD-SDI
Długość kabla 100 m
Bęben kablowy z tworzywa sztucznego czarnego
Największy wymiar nie przekraczający 50 cm
Minimalna średnica nawijania nie mniejsza niż 17 cm
Możliwość nawinięcia minimum 105 m kabla HD-SDI
Możliwość zamontowania stałego gniazda HD-SDI
Masa własna bębna nieprzekraczająca 4,5 kg
Kabel HD-SDI czarny
Oporność 75 Ohm
Złącza HD-SDI nie gorsze niż Neutrik:
- wtyk na końcu kabla
- gniazdo zamontowane na stałe w bębnie
Średnica zewnętrzna kabla nie mniejsza niż 5,5 mm
 Kabel HD-SDI czarny wraz ze złączami HD-SDI
Długość kabla 2 m
Oporność 75 Ohm
Złącza HD-SDI nie gorsze niż Neutrik:
- wtyki na końcu kabla
Średnica zewnętrzna kabla nie mniejsza niż 5,5 mm
 Kabel HDMI
Standard minimum 2.0b
Klasy nie niższej niż Amphenol
Długość 10 m
Złącza proste
 Bęben kablowy z kablem zasilającym trzypolowym jednofazowym o przekroju żył (typu
linka) nie mniejszych niż 3x2,5 mm²
Długość 50 m
Wtyk typu Schuko
Gniazda (minimum 2 zintegrowane z bębnem) typu Schuko
 Bęben kablowy z kablem zasilającym trzypolowym jednofazowym o przekroju żył (typu
linka) nie mniejszych niż 3x2,5 mm²
Długość 25 m
Wtyk typu Schuko
Gniazda (minimum 2 zintegrowane z bębnem) typu Schuko

7.

Skrzynia transportowo-magazynowa na obiektywy oraz akcesoria do projektora
 Wykonana z płyty czarnej typu hexa o grubości nie mniejszej niż 9 mm
 Naroża (kulowe), okucia, zamki (automatyczne), rączki (minimum 8 sztuk), gniazda na
kółka – wszystkie elementy metalowe, srebrne
 Cztery kółka dostosowane do masy przewożonych akcesoriów, dwa z hamulcami
 Przegrody z odpowiednim wypełnieniem do przewożenia obiektywów w bezpieczny sposób
 Przegrody na dwa bębny kablowe obłożone materiałem
 Przegroda na kable obłożona materiałem
 Przegroda na akcesoria drobne obłożona materiałem
 Skrzynia z grawerowanymi bokami z nazwą sprzętu oraz deklem z logo Zespołu (grafika
oraz treść napisów wykonawca otrzyma od PZLPiT Mazowsze)

8.

Wieloformatowy mikser video
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9.

Mikser mogący pracować we wszystkich podstawowych profesjonalnych formatach.
Przeznaczony do małych studio telewizyjnych, wozów telewizyjnych lub obsługi wydarzeń.
Najważniejsze parametry minimalne:
Minimalny zestaw obsługiwanych formatów: HD 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p,
720/50p, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF; SD (480/59.94i, 576/50i)
Video processing: Y: PB: PR 4: 2: 2, 10 bit (8 bits for video memory), RGB 4:4:4, 8 bit
Minimum 8 wejść HD/SD SDI i jedno wejście DVI-D
Minimum 5 wyjść HD/SD SDI i jedno wyjście DVI-D
Możliwość rozbudowy wejść i wyjść za pomocą dodatkowych kart
Wbudowany monitor min. 7″ i rozdzielczości min. 800x480 pikseli
Bezpośredni dostęp minimum dwóch z funkcji: lineary key, luminance key, chroma key,
full key
Minimum 4 przyciski AUX
Minimum dwie opcje Picture in Picture
Wszystkie wejścia posiadające min.10- bit frame synchronizer
Opcja multi-viewer – nie mniej niż 10 kanałów
Możliwość zapisu z dwóch źródeł w pamięci miksera obrazów oraz krótkich materiałów
wideo
Masa maks. 7,5 kg

Akcesoria do miksera video:
Konwerter sygnałów video i audio o minimalnych parametrach wejść i wyjść:
 Wejścia video (VGA x 1, HDMI x 1 , HD/SD-SDI x 1)
i. SDI
(YUV): 1080p60/59.94/50,
1080p30/29.97/25/24/23.98,
1080psf30/29.97/25/24/23.98, 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50, 525i, 625i
ii. HDMI
(YUV/RGB):
1080p60/59.94/50,
1080p30/29.97/25/24/23.98,
1080psf30/29.97/25/24/23.98, 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50, 480p, 576p,
480i,
576i,
800x600@60Hz,
1024x768@60Hz,
1280x1024@60Hz,
1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz
iii. VGA
(RGB): 800x600@60Hz,
1024x768@60Hz,
1280x1024@60Hz,
1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x720@60Hz,
1920x1080@60Hz
 Video wyjścia (SDI x 2, HDMI x 1)
i. SDI / HDMI : 1080p60/59.94/50, 1080p30/29.97/25/24/23.98, 1080i60/59.94/50,
720p60/59.94/50, 525i, 625i
 Formaty wejściowe dźwięku:
i. Analog Audio L/R : stereo audio
ii. SDI / HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio
iii. HDMI embedded audio up to 8CH, 44.1/48/96KHz, PCM audio
 Formaty wyjściowe dźwięku
i. SDI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio
ii. HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio
Monitor podglądowy
 Przekątna o minimalnym wymiarze 17”
 Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080
 Format 16:9
 Typ LCD
 Minimalna jasność 400 cd/m²
 Minimalny kontrast 600:1
 Minimalny kąt widzenia horyzontalnego 160°
 Minimalny kąt widzenia wertykalnego 140°
 Podświetlenie LED
 Minimalny zestaw formatów wejściowych: 1080p, 1080i, 720p, 625i i 525i
 Minimalny wybór temperatur kolorów: D65, D55 i D93
 Tally - system oznaczania aktywnej kamery
 Pixel to Pixel – możliwość natywnego wyświetlania obrazów wejściowych
 Pre-set Gamma points – możliwość ustawiania punktów gamma
 Audio Bars – wyświetlanie poziomów dźwięku dla każdego sygnału wejściowego, który
widać na podglądzie
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 Dźwięk zintegrowany z sygnałem wideo HD-SDI
 Złącze wideo działające minimum w standardach: 3G-SDI, SDI i HD-SDI
 Port RS-422/485 z funkcją pętli do sterowania monitorem i funkcją IMD
 Maksymalny pobór mocy 70 W
 Masa maksymalna 8,5 kg
 Mocowanie typu Vesa Mount
Zestaw do bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku
 Zasięg pracy minimum 25 m w otwartej przestrzeni
 System nie wykorzystujący zasobów karty sieciowej komputera
 Wyjście obrazu z odbiornika portem HDMI
 Nadajnik podłączany do komputera przez port USB 2.0
 Nadajnik podłączany do komputera niewymagający logowania
 System niewymagający instalacji sterowników w systemach operacyjnych Windows i Mac
OS
Zestaw klawiatury i myszy
 Pełnowymiarowa klawiatura z klawiaturą numeryczną
 Kablowe połączenie z komputerem
 Myszka z rolką, kablowa
Skrzynia transportowo-magazynowa na mikser wraz z akcesoriami
 Wykonana z płyty czarnej typu hexa o grubości nie mniejszej niż 9 mm
 Naroża (kulowe), okucia, zamki (automatyczne), rączki (minimum 8 sztuk), gniazda na
kółka – wszystkie elementy metalowe, srebrne
 Cztery kółka dostosowane do masy przewożonych akcesoriów, dwa z hamulcami.
Zamontowane na tylnej, odczepianej klapie.
 Skrzynia transportowa dopasowana miksera, monitora oraz przechowywania akcesoriów.
Pozwalająca na wygodne korzystanie z miksera wraz z podglądem.
 Przegrody z odpowiednim wypełnieniem do przewożenia obiektywów w bezpieczny sposób
 Przegrody na dwa bębny kablowe obłożone materiałem
 Przegroda na kable obłożona materiałem
 Przegroda na akcesoria drobne obłożona materiałem
 Skrzynia z grawerowanymi bokami z nazwą sprzętu oraz deklem z logo Zespołu (grafika
oraz treść napisów wykonawca otrzyma od PZLPiT Mazowsze)
10.

Laptop
























Pojemność dysku twardego typu SSD nie mniejsza niż 500 GB
Przekątna ekranu między 15”, a 16”
Niezintegrowana karta graficzna
Standardowe taktowanie procesora minimum 2.5 Hz
Możliwość chwilowego zwiększenia taktowania procesora do min. 3.1 Hz
Zainstalowana pamięć RAM minimum 32 GB
Interfejs dysku SSD SATA
Karta dźwiękowa
Częstotliwość szyny pamięci nie niższa niż 1600 MHz
Minimalna wielkość pamięci VRAM 2 GB
Minimalna rozdzielczość ekranu wbudowanego 2880 x 1620
Powierzchnia matrycy Matowa
Technologia podświetlania ekranu - diody LED
Matryca ekranu typu TFT IPS
Wbudowany modem WWAN (3G) / LTE (4G)
Minimum 3 porty USB 3.0 Type-A
Komunikacja: LAN 10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth
Minimalny zestaw portów wideo: 1 x HDMI , 1 x Mini DisplayPort
Czytnik kart pamięci w standardzie SD
Czytnik linii papilarnych
System operacyjny z licencją bezterminową, komercyjną przystosowaną do struktury
zainstalowanego w komputerze procesora
Masa maksymalna 3,0 kg
Kolor Czarny
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Podświetlana klawiatura
Gwarancja minimum 36 miesięcy
Akcesoria w zestawie
Kabel zasilający
i. Zasilacz
ii. Instrukcja obsługi
iii. Karta gwarancyjna
Oprogramowanie biurowe umożliwiające odczytanie i edycję popularnych formatów
biurowych (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne)
Sterowniki
dostarczone
przez
producenta
systemu
operacyjnego
oraz
z urządzeniami peryferyjnymi.

11.

Skrzynka transportowo-magazynowa na laptopa
 Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 47x33x9 cm
 Wypełnienie gąbką odpowiednią do przechowywania laptopa
 Masa z gąbką nie przekraczająca 4 kg
 Certyfikat IP67

12.

Zestaw ekranu podglądowego wraz z akcesoriami:
Kamera
 Sensor obrazu o przekątnej nie mniejszej niż 0,3”
 Sensor o rozdzielczości nie mniejszej niż 2 megapiksele
 Minimalny zestaw wyjść wideo: HD-SDI, 3G-SDI
 Ilość linii TV – więcej niż 1000
 Uchwyt obiektywu w standardzie 3.6 mm F2.0 M12
 W zestawie uchwyt kątowy umożliwiający montaż do rurki o średnicy 20 mm
 Możliwość manualnego sterowania migawką w zakresie nie mniejszym niż 1/30-1/30,000
[1/sekunda]
 Minimalny zestaw regulacji balansu bieli: auta, preset i manualny
 Regulowana funkcja redukcja szumów cyfrowych
 Możliwość obracania obrazu – odbicie lustrzane, obrót w osi pionowej I poziomej
 Minimalny zakres temperatury pracy 10°C-50°C
 Certyfikat IP67
 Zestaw złączy sygnałowych i zasilających na kablach zintegrowanych z kamerą
 Możliwość zasilania napięciem 12 V
 Wymiary maksymalne korpusu kamery 20x20 70 mm
 Masa maksymalna kamery 100 g
Monitor podglądowy
 Przekątna o minimalnym wymiarze 17”
 Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080
 Format 16:9
 Typ LCD
 Minimalna jasność 400 cd/m²
 Minimalny kontrast 600:1
 Minimalny kąt widzenia horyzontalnego 160°
 Minimalny kąt widzenia wertykalnego 140°
 Podświetlenie LED
 Minimalny zestaw formatów wejściowych: 1080p, 1080i, 720p, 625i i 525i
 Minimalny wybór temperatur kolorów: D65, D55 i D93
 Tally - system oznaczania aktywnej kamery
 Pixel to Pixel – możliwość natywnego wyświetlania obrazów wejściowych
 Pre-set Gamma points – możliwość ustawiania punktów gamma
 Audio Bars – wyświetlanie poziomów dźwięku dla każdego sygnału wejściowego, który
widać na podglądzie
 Dźwięk zintegrowany z sygnałem wideo SDI
 Złącze wideo działające minimum w standardach: 3G-SDI, SDI i HD-SDI
 Port RS-422/485 z funkcją pętli do sterowania monitorem i funkcją IMD
 Maksymalny pobór mocy 70 W
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 Masa maksymalna 8,5 kg
 Mocowanie typu Vesa Mount
Bęben kablowy z kablemHD-SDI i złączamiHD-SDI
 Bęben kablowy z tworzywa czarnego
 Największy wymiar nie przekraczający 50 cm
 Minimalna średnica nawijania nie mniejsza niż 17 cm
 Możliwość nawinięcia minimum 105 m kablaHD-SDI
 Możliwość zamontowania stałego gniazdaHD-SDI
 Masa własna bębna nieprzekraczająca 4,5 kg
 Kabel HD-SDI czarny
 Długość 100 m
 Oporność 75 Ohm
 Złącza HD-SDI nie gorsze niż Neutrik:
i. Wtyk na końcu kabla
ii. Gniazdo zamontowane na stałe w bębnie
 Średnica zewnętrzna kabla nie mniejsza niż 5,5 mm
Kabel HD-SDI czarny wraz ze złączami HD-SDI
 Złącza HD-SDI nie gorsze niż Neutrik - wtyki na końcu kabla
 Długość 2 m
 Średnica zewnętrzna kabla nie mniejsza niż 5,5 mm
Skrzynia transportowo-magazynowa na ekran podglądowy
 Wykonana z płyty czarnej typu hexa o grubości nie mniejszej niż 9 mm
 Naroża (górne kulowe, dolne ze spłaszczonymi kulowymi), okucia, zamki (automatyczne),
rączki (minimum 3 sztuk), gniazda na kółka – wszystkie elementy metalowe, srebrne
 Skrzynia dopasowana do monitora i zapewniająca bezpieczne jego transportowanie
 Na spodzie skrzyni transportowej gniazdo z gwintem umożliwiające postawienia skrzyni
wraz z ekranem na statywie
 Skrzynia z grawerowanymi bokami z nazwą sprzętu oraz deklem z logo Zespołu (grafika
oraz treść napisów wykonawca otrzyma od PZLPiT Mazowsze)
Skrzynia transportowo-magazynowa na kamerę i akcesoria
 Wykonana z płyty czarnej typu hexa o grubości nie mniejszej niż 9 mm
 Naroża (kulowe), okucia, zamki (automatyczne), rączki (minimum 3 sztuk), gniazda na
kółka – wszystkie elementy metalowe, srebrne
 Skrzynia dopasowana do bębna kablowego, z przegrodami na kamerę i inne akcesoria
oprócz statywu
 Skrzynia z grawerowanymi bokami z nazwą sprzętu oraz deklem z logo Zespołu (grafika
oraz treść napisów wykonawca otrzyma od PZLPiT Mazowsze)
Statyw pod monitor podglądowy wraz z pokrowcem
 Możliwość regulacji wysokości w minimalnym zakresie wysokości 1,3 do 1,7 m
 Nośność nie mniejsza niż 20 kg
 Pokrowiec materiałowy, ochronny
13.

Tablet z wydajną baterią
Minimalna pojemność pamięci 32 GB
Przekątna ekranu nie mniejsza niż 9,5"
Minimalna rozdzielczość 2000 x 1500
Masa urządzenia nie przekraczająca 500 g
Inne wymagane funkcje i właściwości:
 Wyświetlacz obsługujący sterowanie wielopunktowe
 Powłoka odporna na odciski palców
 Procesor o architekturze nie mniejszej niż 64-bitowej
 Aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 8 MP
 Obsługa Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
 Obsługa Bluetooth w protokole minimum 4.2
 Obsługa szybkiego odblokowania urządzenia „odciskiem palca”
Minimalna pojemność baterii 32 Wh
Akcesoria w zestawie:
 Przewód ze złącza zasilania na USB
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Zasilacz USB
Futerał z ochroną na ekran

Warunki gwarancji
Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, realizowanej na następujących
warunkach:
1. obsługa serwisowa u Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00,
2. czas reakcji na zgłoszoną awarię: do 24 godzin, od daty i godziny otrzymania zgłoszenia przez
Wykonawcę.
3. możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego, przez następujące kanały zgłoszeń: telefon,
faks, poczta elektroniczna, formularz www
4. w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego,
5. czas naprawy Przedmiotu Umowy jego części/elementu: do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia
awarii, w przypadku braku naprawy w terminie 14 dni, na kolejne 14 dni Wykonawca zapewni sprzęt
zastępczy o parametrach nie gorszych niż Przedmiot Umowy lub jego część/ element.
W przypadku sprzętu zastępczego innego producenta niż dostarczony, Wykonawca zapewni osobę/y,
która/e wdroży/ą w obsługę tego urządzenia pracowników Zamawiającego.
W przypadku awarii projektora, w sytuacji braku możliwości zapewnienia w określonym czasie jednego
urządzenia o nie gorszych parametrach niż sprzęt dostarczony, Zamawiający dopuszcza dostarczenie
w zastępstwie dwóch projektorów skonfigurowanych do działania razem („zestackowanych”).
Zamawiający (dot. Projektora) wymaga zapewnienia ze strony Wykonawcy wszelkiego dodatkowego
sprzętu koniecznego do działania takiego zestawu, tak aby ze strony Zamawiającego nie zmieniał się
sposób obsługi „projektora”. Wykonawca zobowiązany jest także, do zapewnienia obecności osoby do
przygotowania takiego zestawu projektorów do działania.
6. diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana u Zamawiającego przez Wykonawcę lub przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta serwisu.
7. przeglądy serwisowe Przedmiotu Umowy przeprowadzane u Zamawiającego, przez Wykonawcę lub
przez autoryzowanego przedstawiciela producenta serwisu w terminach 20 lipca – 10 sierpnia oraz 1 –
15 luty w czasie trwania gwarancji i rękojmi (min. 36 miesięcy, jednak nie krótszej niż gwarancja
producenta) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług
napraw gwarancyjnych oraz posiadać autoryzacje producenta Przedmiotu Umowy (dotyczy projektora,
mixera wizyjnego i laptopa). Kopia certyfikatu ISO 9001:2008, poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do Umowy
Uwaga: W miejscach gdzie w opisie urządzeń wskazano znaki towarowe, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Za rozwiązanie „równoważne”, uznany zostanie przedmiot zamówienia którego zaoferowane parametry będą
nie gorsze (niższe) niż parametry rozwiązania opisanego w siwz (w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu
zamówienia), a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z wymaganiami
i warunkami określonymi w SIWZ.
W miejscach gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy ISO, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na zakup i dostawę wyposażenia
multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne –
33 - 2017), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza
Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ,

.................... dn. ........................

............................................................................

(miejscowość)

1

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 6 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………….........................................................…………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….w
następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

1

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
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........................................... dn. .......................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. .................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na zakup i dostawę wyposażenia
multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne –
33 - 2017), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza
Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

........................................... dn. ....................
(miejscowość)

............................................................................
2
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:

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

2

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców
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........................................... dn. ...................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …….………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG )

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................... dn. .................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. .................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
3

(nazwa i adres wykonawcy, NIP )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T.
Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne – 33 - 2017) oświadczamy/wykonawcy występujący
wspólnie: …………………………………oświadczają4,:
1.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................................................ zł (słownie złotych:
............................................................................................................................)

Deklarujemy …………….miesięcy gwarancji i rękojmi na bezawaryjne
Zamówienia/jego części/elementu (nie krótszej niż gwarancja producenta).
2.

funkcjonowanie

Przedmiotu

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum 4 dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ………………………………………........………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4.

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/ z udziałem Podwykonawcy (Podwykonawców)*:
……………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa Podwykonawcy (Podwykonawców)/
* niepotrzebne skreślić

Udział prac Podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą, przy
realizacji następującego zakresu: …………………………………………...…………………………..
.........................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 7
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3

4

W przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika

niepotrzebne skreślić
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7. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z:
definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
TAK 

NIE 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
............................................................................................................................................................
nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………
9. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

5

......................................................................
5

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

SPECYF I KAC J A O F ERO WANEG O SPRZ ĘT U
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy:
wyposażenie multimedialne – 33 - 2017), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.
1.

Nazwa

Model, Typ

Producent

Projektor instalacyjny
gwarancja

2.

Zestaw obiektywów ZOOM

3.

Obiektyw stało-ogniskowy -

4.

Fabryczna rama instalacyjna

5.

Wieloformatowy mikser video

6.

Konwerter sygnałów

7.

Monitor podglądowy
Zestaw do bezprzewodowego przesyłania obrazu i
dźwięku

8.
9.

Laptop

10.
11.

Kamera
Monitor podglądowy

12.

Tablet z wydajną baterią

W celu potwierdzenia parametrów załączyć do oferty karty charakterystyki oferowanych produktów
potwierdzających wymagane parametry i/lub inne dokumenty w języku polskim.

............................ dn. ............................

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T.
Sygietyńskiego (znak
sprawy: wyposażenie multimedialne – 33 - 2017),oświadczamy, że
6
wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA

DATA WYKONANIA

ODBIORCY
(NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO)

1

2

3

4

............................ dn. ............................

7

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

6

niepotrzebne skreślić
w przypadku dostaw okresowych należy wskazać dostawy już zrealizowane, z zaznaczeniem, że jest to element większego zamówieni a.
Należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy (dzień-miesiąc-rok)
7
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Nr …......... / 2017
zawarta w dniu ....................................... 2017 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T. Sygietyńskiego z siedzibą
w Karolinie, 05-805 Otrębusy, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
pod
pozycją
RIK/1/99,
numer
Regon:
000275458,
numer
NIP: 534-00-03-046,
reprezentowanym przez
Jacka Bonieckiego – Dyrektora
Idę Czajkowską – p.o. głównego księgowego
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem KRS
...................., NIP: ..............., REGON ……….,
reprezentowaną przez …………….. ........................................................,
zwaną dalej “Wykonawcą”
razem zwanymi „Stronami”
Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
§1
Przedmiot Umowy
1. W ramach realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” Wykonawca zobowiązuje się do
sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy („Przedmiot Umowy”) zgodnie z warunkami
zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą złożoną
przez Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego („Oferta”), stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, w tym wymagania w zakresie jego funkcjonalności i parametrów,
wymagania w zakresie usługi gwarancyjnej zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy.
3. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność
Przedmiot Umowy i wydać mu go na zasadach określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się
Przedmiot Umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. Strony zobowiązują się do realizacji
innych obowiązków określonych w Umowie.
4. Dostarczenie Przedmiotu Umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego („Miejsce Dostarczenia”), w terminie
określonym w § 2 Umowy. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
dokumentacji dla użytkownika.
5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy,
pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż okres roku kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia
Umowy, wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, jak również nie jest obciążony zastawem, zastawem
rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi lub
roszczeniami osób trzecich.
6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu licencji na zainstalowany
system operacyjny lub udzielenia licencji na zainstalowany system operacyjny, zgodnie z warunkami
określonymi przez producenta i z uwzględnieniem postanowień Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania wraz z
licencją na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych oraz bez ograniczeń dotyczących
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użytkowników, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta i z uwzględnieniem postanowień
Umowy.
8. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, Ofertą Wykonawcy z dnia ______2017r.,a także
postanowieniami Umowy.
§2
Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu jednorazowo Przedmiot Umowy wraz z
dotyczącą go dokumentacją w terminie do ……………………………..(zgodnie ze złożoną Ofertą), licząc od daty
zawarcia Umowy, do Miejsca Dostarczenia znajdującego się w Otrębusach (kod: 05 – 805) ul. Świerkowa 2.
§3
Warunki dostarczenia Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wraz z oprogramowaniem i dotyczącą go dokumentacją do
Miejsca Dostarczenia przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt
załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas transportu, ubezpieczenia, montażu instalacji
oraz uruchomienia.
2. Dostarczenie Przedmiotu Umowy nastąpi w dni robocze, przy czym za dni robocze na potrzeby Umowy
Strony uznają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godz. od 8.00. do 15.00.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub ewentualne uszkodzenia Przedmiotu Umowy do
czasu jego odbioru przez Zamawiającego i przeniesienia prawa własności i/ lub udzielenia licencji, na
zasadach określonych w § 4 ust. 12 Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania
Zamawiającego
o
wszelkich
okolicznościach
mogących
mieć
wpływ
na
jakość
i terminowość wykonania Umowy.
5. Termin dostarczenia Przedmiotu Umowy zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w
następujący sposób:
a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości dostarczenia i przekazania Przedmiotu
Umowy do odbioru, przesyłając informację faksem lub pocztą elektroniczną pod numer faksu lub email wskazane w § 14 ust. 2 pkt 1 Umowy co najmniej na 2 dni robocze przed jego przekazaniem,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku niedotrzymania
przez
Wykonawcę
terminu,
o
którym
mowa
w
zdaniu
poprzednim
i wyznaczenia terminu dodatkowego.
6. Jednocześnie z Przedmiotem Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :
a) szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej części/elementu
Przedmiotu Umowy – jeżeli takie producent przewidział;
b) listę numerów seryjnych części/elementu Przedmiotu Umowy oraz zainstalowanych na nim
podzespołów posiadających numery seryjne/ listę numerów seryjnych jeżeli takie zostały
przypisane przez producenta,
c) licencja na system operacyjny
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z
produkcji nie wcześniejszej niż okres roku kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia Umowy, jest
sprawny technicznie.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy posiada certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego Oprogramowanie jest fabrycznie nowe i jest sprawne
technicznie w przypadku dostarczenia Oprogramowania na nośniku elektronicznym.
10. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia nośnika z Oprogramowaniem
dostarczy nowy nośnik z Oprogramowaniem w terminie 3 dni, licząc od daty przesłania zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia najpóźniej w następnym dniu roboczym.
§4
Odbiory
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, o gotowości przekazania Przedmiotu Umowy do odbioru w sposób
określony w § 3 ust. 5 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wyznaczenia
terminu dodatkowego.
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2. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego Przedmiotu Umowy w Miejscu Dostarczenia.
3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy lub odmówi dokonania odbioru. Zamawiający ma w
szczególności prawo odmówić odbioru całości dostarczonego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad wybranego elementu/części Przedmiotu Umowy, uszkodzeń fabrycznych opakowań,
niekompletności dostawy, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony Przedmiot Umowy lub jego
część/element nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub Załączniku nr 1, a także w wypadku
uchybienia innym obowiązkom Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odmowy dokonania odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia do
zgłoszonego do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia odmowy dokonania
odbioru.
5. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin na
usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich
uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie,
stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa się datę odbioru
uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.
6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich niezgodnie
z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub
w części oraz żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy.
7. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń
Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2 Umowy.
8. Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie stanowić podstawę do odbioru końcowego potwierdzonego
podpisaniem przez Strony Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i
odbioru końcowego.
9. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu dostawy, montażu,
pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.
10. wyznaczają osoby do kontaktu:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………,tel……………, e-mail: ……………………….
2) ze strony Wykonawcy: ………………….………tel. ………………, e-mail: ……………………
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 10 powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na numer faksu lub
adres e-mail określony - odpowiednio - w § 14 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
12. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia
personelu i odbioru końcowego. bez zastrzeżeń przechodzi prawo własności dostarczonego Przedmiotu
Umowy oraz przekazanie licencji.
13. Za ostateczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń Protokołu
dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.
14. Wraz z Protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykaz dostarczonego Przedmiotu Umowy/
części/elementów/Oprogramowania uwzględniający ich wartość jednostkową brutto oraz numery seryjne
(jeżeli producent je nadał).
15. Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego zostanie
sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto................................................................
zł (słownie brutto ............................................................................................................................),
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków, opłat celnych.
Wynagrodzenie obejmuje w szczególności opłaty za transport, załadunek, wyładunek i opakowanie,
montaż, instalację, uruchomienie, konsultacje, koszty ubezpieczenia, koszty i opłaty związane z wydaniem
dokumentacji niezbędnej do prawidłowego użytkowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się
do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wszystkich
ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub
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3.

4.

5.
6.

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie
z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, w tym za świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, wynagrodzenie
za udzielenie licencji (przez Wykonawcę lub producenta nie będącego Wykonawcą) do dostarczonego
Oprogramowania. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę kopii Protokołu dostawy,
montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego., podpisanego bez uwag
i zastrzeżeń Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z kopią Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia
personelu i odbioru końcowego.
Wykonawca wystawi fakturę VAT, na Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Karolinie, 05-805 Otrębusy, NIP: 534-00-03-046.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Gwarancja i Usługa gwarancyjna.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….(min.36 miesięcznej, jednakże nie krótszej niż gwarancja
producenta) – miesięcznej gwarancji i rękojmi na bezawaryjne funkcjonowanie Przedmiotu Umowy/jego
części/elementu. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania Protokołu dostawy, montażu,
pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego..
2. Gwarancja nie będzie obejmowała wad, usterek będących następstwem eksploatacji Przedmiotu Umowy
lub jego części/elementu niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia usługi gwarancyjnej na dostarczony Przedmiot Umowy w okresie ……(min. 36 miesięcy,
jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta ) od dnia podpisania Protokołu dostawy, montażu,
pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.
4. Wykonawca w ramach usługi gwarancyjnej dokona w szczególności usunięcia wad, usterek, błędów,
naprawy poszczególnych urządzeń składających się na Przedmiot Umowy lub ich wymiany na nowe wolne
od wad i uszkodzeń.
5. W ramach udzielenia gwarancji i rękojmi ……….miesięcy (min. 36 miesięcy, jednakże nie krótszej niż
gwarancja producenta) i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca
zapewni wykonywanie wszelkich obowiązkowych przeglądów technicznych Przedmiotu Umowy, jego
części/elementu, zgodnie z wymogami producenta oraz wymaganiami Zamawiającego tj.: w terminach 20
lipca – 10 sierpnia oraz 1 – 15 luty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający
utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W
przypadku, gdy dokonanie naprawy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do naprawy oraz umożliwić Zamawiającemu
dokonanie kopii zapasowych danych. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego
wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego oraz nie będzie podlegał ekspertyzie poza jego
siedzibą. W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy poza miejscem jego instalacji, dysk twardy
zostanie zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego
i konieczności jego wymiany w okresie gwarancji na egzemplarz wolny od wad, uszkodzony nośnik
pozostaje u Zamawiającego lub może być zwrócony Wykonawcy bez nośnika magnetycznego.
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za wymianę dysku.
7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy Przedmiotu Umowy, jego
części/elementu, a w razie niemożności dokonania naprawy wymienić je na fabrycznie nowe, wolne od wad
o takich samych parametrach techniczno eksploatacyjnych i funkcjonalnych lub wyższych. Wszelkie koszty
związane z usługami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
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8. Naprawy gwarancyjne Przedmiotu Umowy, jego części/elementu będą dokonywane w miejscach ich
zainstalowania, chyba, że naprawa wymaga ich przemieszczenia do punktu serwisowego Wykonawcy,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
9. Stosowanie praw wynikających ze świadczenia usługi gwarancyjnej nie wyłącza stosowania uprawnień
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej przez producentów
poszczególnych urządzeń składających się na Przedmiot umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usługi gwarancyjnej w wypadku zakończenia
działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jakości.
11. Czas reakcji na zgłoszoną awarię: do 24 godzin, od daty i godziny otrzymania zgłoszenia przez
Wykonawcę. Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego, przez następujące kanały
zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt
przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego. W
przypadku niepotwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Strony uznają, że zgłoszenie nastąpiło
skutecznie z chwilą jego wysłania przez Zamawiającego w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
12. Czas dokonania naprawy danego Przedmiotu Umowy, jego części/elementu dostarczonego w ramach
umowy lub jego wymiany na nowy wynosi do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia awarii, w przypadku
braku naprawy w terminie 14 dni, na kolejne 14 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach
nie gorszych niż Przedmiot Umowy lub jego część/ element. W przypadku braku naprawy Przedmiotu
Umowy jego części/elementu powyżej lub jego wymiany w terminie 28 dni, Zamawiający naliczy kary,
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2. W przypadku sprzętu zastępczego innego producenta niż dostarczony,
Wykonawca zapewnieni osobę/y, która/e wdroży/ą w obsługę tego urządzenia pracowników
Zamawiającego. W przypadku awarii projektora, w sytuacji braku możliwości zapewnienia w określonym
czasie jednego urządzenia o nie gorszych parametrach niż sprzęt dostarczony, Zamawiający dopuszcza
dostarczenie
w zastępstwie
dwóch
projektorów
skonfigurowanych
do
działania
razem
(„zestackowanych”).Zamawiający (dot. Projektora) wymaga zapewnienia ze strony Wykonawcy wszelkiego
dodatkowego sprzętu koniecznego do działania takiego zestawu, tak aby ze strony Zamawiającego nie
zmieniał się sposób obsługi „projektora”. Wykonawca zobowiązany jest także, do zapewnienia obecności
osoby do przygotowania takiego zestawu projektorów do działania. Możliwość zgłaszania awarii bez
ograniczenia czasowego, przez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz
www. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie jednak nie później niż
do końca następnego dnia kalendarzowego.
13. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Strony uznają, że zgłoszenie
nastąpiło skutecznie z chwilą jego wysłania przez Zamawiającego w sposób wskazany w zdaniu
poprzednim.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy, jego
części/elementu, w czasie gdy znajduje się on w posiadaniu Wykonawcy w celu wykonania jego naprawy.
15. W przypadku nie naprawienia sprzętu w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie, Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby
odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie prawo naliczenia kary umownej, na
zasadach określonych w Umowie.
16. W przypadku konieczności naprawy Przedmiotu Umowy, jego części/elementu poza miejscem użytkowania,
Wykonawca poniesie koszty związane z odebraniem uszkodzonego oraz dostarczeniem naprawionego
Przedmiotu Umowy, jego części/elementu do miejsca użytkowania. W przypadku konieczności naprawy
urządzenia poza miejscem użytkowania, Wykonawca organizuje transport do miejsca naprawy oraz po
naprawie do miejsca użytkowania oraz pokrywa jego koszty i ponosi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej
utraty sprzętu. Termin przetransportowania sprzętu poza miejsce użytkowania musi zostać uzgodniony z
Zamawiającym.
17. Dwukrotne wystąpienie wad tego samego Przedmiotu Umowy, jego części/elementu w okresie, o którym
mowa w ust. 1 obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniający te same
parametry i zgodny funkcjonalnie z uszkodzonym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego
zgłoszenia o uszkodzeniu.
18. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek dostarczonego Przedmiotu Umowy, jego części/elementu, w
chwili pierwszego uruchamiania przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni niezwłocznie wadliwy
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Przedmiot Umowy, jego część/element jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
na spełniające warunki określone w Umowie, wolne od wad, usterek i błędów.
19. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy, jego części/elementu na nowy, okres gwarancji na wymieniony
Przedmiot Umowy, jego część/element nie może być krótszy niż pełny okres gwarancji przewidziany na
dostarczone pierwotnie w ramach Umowy i biegnie od momentu podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru nowego Przedmiotu Umowy, jego części/elementu.
20. Okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
1) w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji;
2) w przypadku dokonania naprawy– o okres wykonywania naprawy.
§7
Cesja
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
przenieść wierzytelności wynikających bądź związanych z realizacją niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
§8
Odpowiedzialność, Kary umowne
1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną
przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy - w
wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia powyżej 28 dni dokonania naprawy Przedmiotu Umowy, jego części/elementu
lub wymiany Przedmiotu Umowy, jego części/elementu na wolne od wad - w wysokości 0,3% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania wymiany sprzętu na wolny od wad,
określonego w § 6 ust. 17 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania wymiany sprzętu na wolny od wad,
określonego w § 6 ust. 18 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) w przypadku wypowiedzenia licencji do Oprogramowania – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
6) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania wymiany nośnika z Oprogramowaniem na
wolne od wad, określonego w § 3 ust. 10 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości, z przyczyn leżących
po
stronie
Wykonawcy,
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapłaty
kary
umownej
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w części, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia brutto należnego za część Umowy, od której nastąpiło odstąpienie.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na
podstawie Umowy.
§9
Prawa własności intelektualnej, licencje
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja dostarczona w wykonaniu Umowy, oraz inne utwory
przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub
29

2.

3.

4.

5.

inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym
praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych
wobec Zamawiającego w związku z dokumentacją dostarczoną w wykonaniu Umowy oraz innymi utworami
przekazanymi Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, w tym zarzucających naruszenie praw własności
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zakończenia sporu i poniesie w
związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz
koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
Ponadto, jeśli dokumentacja dostarczona w wykonaniu Umowy oraz inne utwory przekazane
Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy staną się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa o naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca wybierze na swój własny koszt jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego używania dokumentacji oraz innych utworów zgodnie z
Umową lub
2) zmodyfikuje
dokumentację
oraz
inne
utwory
przekazane
Zamawiającemu
w trakcie realizacji Umowy tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub
roszczeń osób trzecich.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiający, w
ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy uzyskuje prawo do korzystania z niezbędnej
do korzystania dokumentacji,
Zamawiający ma prawo sporządzić kopię bezpieczeństwa, której nie może powielać i sprzedawać osobom
trzecim.
§ 10
Odstąpienie od Umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez wyznaczana
dodatkowego terminu, w przypadku:
1) wystąpienia 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;
2) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu z tych przyczyn może zostać złożone w terminie do 30 dni od dnia
w którym upłynął określony w § 2 Umowy termin;
3) dostarczenia Sprzętu niespełniającego wymogów określonych w Umowie lub Załączniku nr 1. Oświadczenie
o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 30 dni od upływu terminu określonego w § 2 Umowy;
4) w przypadku opóźnienia w uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do terminu, o
którym mowa w § 4 ust. 5 Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone
w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy.
§ 11
Zabezpieczenie wykonania Umowy
1. Tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń PZLPiT „Mazowsze” związanych z Umową, w szczególności
należytego wykonania Umowy, roszczeń odszkodowawczych, o zapłatę kar umownych, roszczeń o zwrot
kosztów świadczenia zastępczego, ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej, tj. kwotę
……………. zł ( słownie złotych …………………………………………). Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić PZLPiT „Mazowsze” dowód wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, Wykonawca wniesie w formie ………………..
3. Zabezpieczenie, o którym mowa ust. 1, jeżeli nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń PZLPiT
„Mazowsze” wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zostanie zwrócone
Wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia Umowy z zastrzeżeniem ust. 5,
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4. PZLPiT „Mazowsze” pozostawi kwotę stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia tj. ………………………… zł
(słownie:…………………………………….. złotych ) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Kwota o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
6. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie przez cały
okres obowiązywania Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Dopuszcza się zmiany Umowy:
1) w zakresie parametrów Przedmiotu Umowy w przypadku powstania możliwości dostarczenia
Zamawiającemu nowszych wersji (charakteryzujących się wyższymi lub lepszymi parametrami
poszczególnych części/elementów określonych w załączniku nr 1 ) niż te, które były dostępne w momencie
składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa
w preambule Umowy,
2) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy lub zasad płatności
tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, lub gdy nastąpiła zmiana
sposobu lub źródeł finansowania realizacji Przedmiotu Umowy,
3) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób
lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy po uprzednim
poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy,
jak za własne działania lub zaniechania.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych
z Umową prowadzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na adresy i numery:
1) dla Zamawiającego: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, faks: 22 20 88 800, e-mail:
it@mazowsze.waw.pl
2) dla Wykonawcy: ………………………………., fax:…………………….., e-mail: ………………….
3. Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie.
7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
8. Następujące Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru
końcowego
Zamawiający

…………………………………..

Wykonawca

………………………………
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Załącznik Nr 3 do Umowy nr ….
............................
Pieczęć nagłówkowa Zespołu

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU
I ODBIORU KOŃCOWEGO
DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia ……………………………..
CZĘŚĆ A - DOSTAWA
W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym
oprzyrządowaniem:
Dostarczona
ilość

Nazwa wyrobu

Wartość brutto
[zł]

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym
postanowieniem:
Miejsce montażu

Ilość
urządzeń

zamontowanych

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne,
w wymaganej ilości egzemplarzy.
CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.
Ilość
przeszkolonych osób

Nazwa wyrobu

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim
umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.
Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
*

-

niepotrzebne

skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

................................................
pieczęć Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne – 33 - 2017),
oświadczam, iż:
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331, z późn.zm.)
1)

nie należę do grupy kapitałowej 8

2)

należę do grupy kapitałowej

Lista wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p.
1.
2.
3.
4.
(…)

Nazwa podmiotu

Adres

.................................. dn. ...........................

8
9

............................................................
podpis Wykonawcy9 lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie składa każdy z Wykonawców oddzielnie
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
WZÓR GWARANCJI
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nr ............................ z dnia...................
(nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,
udziela gwarancji na rzecz „Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyńskiego ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, zwanego dalej Beneficjentem
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego
dla PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego przez ............................................. z siedzibą
..............................., zwanego dalej Wykonawcą.
Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa
w imieniu Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się
ze zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości:
.........................
zł
(słownie:
.............................................................................................)
bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez
Państwa sumy określonej powyżej.
Każde żądanie w ramach niniejszej Gwarancji zostanie przedłożone pisemnie na adres siedziby
Gwaranta wskazany powyżej, z podpisami osób upoważnionych do składania w imieniu Beneficjenta
żądań wypłaty w ramach Gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od Wykonawcy
przed przedstawieniem nam Państwa żądania.
Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu
zamówienia, które ma być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób
nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy
z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna do:
1. dla
kwoty
.....................
zł
(słownie:
.............................................)
do
dnia
.......................................... (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane)
Z kwoty jw. w terminie do dnia ................. (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane) zostanie zwolniona wartość .......................... zł
(70% wartości kwoty gwarancji).
dla pozostałej kwoty, tj. ........................zł (30% wartości kwoty gwarancji), stanowiącej
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, do dnia ............... (15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady).
Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres Gwaranta
do wymienionych dat włącznie. Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie
terminu jej ważności.
W przypadku sporów wynikających z postanowień niniejszej gwarancji lub jej dotyczących, sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta
2.

Podpis i pieczęć Gwaranta .........................................................
Nazwa Gwaranta:........................................................................
Adres: .......................................................................................
Data: ..................................
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