Chodzież, dnia 25.08.2015r.
Nr GOK/PN/2/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Kultury
64 – 840 Budzyń, ul. Łokietka 31
tel.( 0-67 ) 28-43-575, fax ( 0-67 ) 28-43-575
e-mail: gok@budzyn.pl
www.budzyn.pl,

- specyfikacja w BIP

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), zwanej
dalej „ustawą Pzp.”. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wartości
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Rodzaj dostawy:

„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzyniu”
CPV:
- 38.65.34.00-1 Ekran projekcyjny
- 32.34.30.00-9 Wzmacniacz
- 32.34.24.12-3 Głośniki
- 32.34.20.20-2 Urządzenia głośnikowe
- 32.42.10.00-0 Okablowanie sieciowe

3.2. Lokalizacja:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń
województwo wielkopolskie
gmina budzyń, powiat chodzieski
3.3. Zakres dostawy:
Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie
nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego pod warunkiem,
iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych. Zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (w ilości wskazanej przez
zamawiającego) do kina w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łokietka 31, 64840 Budzyń.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonaną dostawę na minimum okres
24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty powinien zapoznać się z warunkami
instalacji wyposażenia w Sali kina Mewa w Budzyniu.
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Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
Lp.

Ilość

Nazwa urządzenia

1

1

2

1

3

1

4

1

Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych
niż:
- moc 2000VA
- zakres napięcia wejściowego 180-276V
- napięcie nominalne 220-240V
- podwójna konwersja w trybie online
- tor obejściowy automatyczny
- regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej
- regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości
znamionowej
- regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie online
Zakup odtwarzacza Blu-ray,profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep
color, zgodnośc z DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1,
MPEG-2
Ekran srebrny wymiar powierzchni projekcyjnej 700x440cm cm o
współczynniku odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio,
zwijany elektrycznie, system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika
przed przegrzaniem
Montaż ekranu

5

1

Szafka rack 19”, okablowanie, listwy zasilające

6

1

7
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Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie gorszych niż:
Wejścia audio:
- 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 11Ohm
- 1 x AES BNC
- optical Toslink
- wielokanałowe 7.1 wejście analogowe
- RCA stereo
- wejście mikrofonowe XLR
Wyjścia audio:
- wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe
- RCA stereo
Dodatkowe złącza: LAN RJ45
Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro
Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync
Monitor kontrolno – odsłuchowy o parametrach:

8

3

monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych
wzmacniaczy mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15
wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej
wyświetlacz LED poziomu sygnału

Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż:
Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4 Ohm, 650W/8 Ohm
THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05%
THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06%
THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1%
separacja kanałów przy 1kHz min 54dB
pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz
regulacja wzmocnienia min 41 pozycji
wskaźnik poziomu sygnału LED
miękki start
tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia sygnału zakończone gniazdem
NEUTRIK SPEACON 4P
wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR
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Głośnik główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych
niż:
system dwudrożny
pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz
moc ciągła RMS 600W
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
głośnik niskotonowy 15”
częstotliwość podziału 1,25 kHz
obudowa z MDF grubość min 16 mm
kąt pokrycia 90 x 60 stopni
wymiary: szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm
wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch kółek,
kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm2 10m zakończony
wtykiem SPEAKON
Głośnik basowy o następujących parametrach nie gorszych niż:
Moc ciągłą RMS 800W
pasmo przenoszenia 22Hz – 300Hz
średnica głośnika niskotonowego 18”
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
Obudowa z MDF grubość minimum 16 mm
Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel
głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 6mm2 10m zakończony
wtykiem SPEAKON
Głośnik efektowy surrond dwudrożny, minimum mocy 300 W , skuteczność
101 dB, impedancja 8 OM

Głośnik surround o następujących parametrach nie gorszych niż:
System dwudrożny
Moc ciągła RMS 300W
Pasmo przenoszenia 55Hz-20kHz
Czułość (1W/1m) 97dB SPL
Kąt pokrycia 90 x 60 stopni
Głośnik niskotonowy 10”
Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm
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Okablowanie głośnikowe
dla głośników surround – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm²
dla głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany
dwużyłowy 2x4mm²
dla głośnika basowego – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm
Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów sali
Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w
zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ .
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3.4. Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:
Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane
przez Zamawiającego, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i
na własny koszt.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zastosowania
aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
3.7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
4.

Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 3 dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie
jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdziale 6 pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.

6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
wykonawców wymaganych warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy
Pzp:
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a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
SIWZ.
b) Wykaz wykonanych dostaw. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Opłaconą polisę w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp do oferty dołączyć należy:
a) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór
stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6.3.

Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty lub kserokopia
pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza (pełnomocnictwo nie jest
wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni
wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestrowym).

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.b), 6.2.c),
6.2.d) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6.5. W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie
(zgodnie z art. 23 ustawy - Pzp), winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty określone w pkt.
6.1a i 6.2 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. Odpowiednio wymagane
jest złożenie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
Uwaga: Oświadczenie wynikające z pkt 6.1a niniejszej SIWZ musi być złożone w
formie oryginału a pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej,
mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę.
6.6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji albo informacje o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
7.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2 Tryb udzielenia wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
a) Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy Pzp.
b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie po otrzymaniu
zapytania i zamieści je na stronie internetowej: www.budzyn.pl
e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w
każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego – www.budzyn.pl oraz niezwłocznie przekaże
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
7.3 Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie:
 Faksem: 67 28 43 575
 drogą elektroniczną (e-mail): gok@budzyn.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Korespondencję do Wykonawcy, Zamawiający będzie kierował na adres podany w
formularzu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana do Wykonawcy
na podany ostatnio adres Wykonawcy będzie uznawana za skuteczne złożenie temu
Wykonawcy.
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Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję na adres wskazany w
ofercie za pomocą faksu lub w formie elektronicznej – każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.
7.4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Bocheński – Dyrektor GOK, nr telefon 607-435-980
w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych:
Marek Bocheński – Dyrektor GOK , Justyna Selch tel. 609-39-39-57
8.

Wadium.
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.
8.2. Formy wadium:
Zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie pieniężnej, to wpłaty należy dokonać na
wskazany poniżej rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Chodzieży Oddział w Budzyniu
Nr 03 8945 0002 2600 0169 2000 0020, z adnotacją w tytule wpłaty – wadium do
przetargu na reaktywację kina.
8.3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
8.4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

9.

Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie
ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp.).
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz oferty – załącznik Nr 1,
b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków,
określone w punkcie 6 SIWZ.
10.2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
b) oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy,
d) zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób
zapobiegający jej de kompletacji,
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną,
g) Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty.
h) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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10.3. Opakowanie i oznakowanie ofert:
Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzyniu”
nie otwierać przed 02.09.2015r., do godz.09:30.
należy złożyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łokietka
31, 64-840 Budzyń, do dnia 02.09. 2015r, do godz. 09:15
11.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.09.2015r. o godz. 09:30 w
Gminnym Ośrodka Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (w tym obowiązujący VAT naliczony
zgodnie obowiązującymi przepisami), która musi zawierać wszelkie koszty
związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost
z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie
można prawidłowo wykonać zamówienia (w tym koszt dostawy, montażu i
uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia kinooperatorów).
12.2. Cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia, należy wpisać w
odpowiednim miejscu formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ) cyfrowo i
słownie (do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli cena zapisana cyfrowo będzie się
różniła od ceny zapisanej słownie, to za prawidłową zostanie przyjęta cena zapisana
słownie.
12.3. Jeżeli w formularzu ofertowym podana cena całkowita nie będzie odpowiadała
sumie cen jednostkowych, zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest cena
jednostkowa.
12.4. Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć
Wykonawcy. Jako kryterium wyboru oferty zamawiający wybierze ofertę najbardziej
ekonomiczną spełniającego jednocześnie warunki techniczne, zapewniające
utrzymanie odpowiednich standardów DCI .
1. Kryteria oceny ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium – przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
cena oferty brutto – 100%
Punkty przyznawane będą według zasady 1% = 1punkt
Sposób obliczenia kryterium wyboru ceny waga 100%
C - ilość punktów
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cena najniższa
C = ………………………… x 100
cena oferty badanej
Oferta, która uzyskała największą ilość punktów będzie ofertą najkorzystniejszą.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
Przy czym, zgodnie z art. 180 ust. 2 w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
17.

Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zmianami).

18. Załączniki do SIWZ:

a) załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,
c) załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu,
d) załącznik nr 4 - wykaz ważniejszych dostaw,
e) załącznik nr 5 - projekt umowy
f) załącznik nr 6 - opis techniczny przedmiotu zamówienia
g) załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Zatwierdzam:
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA: …………………………………………………………………….
adres: ……………………………………………………………………..
numer telefonu: ………………………………..…………………………
numer faksu: ………………………………………………...……………
adres e- mail: ……………………………………………………………..
numer konta bankowego: .............................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Reaktywacja Kina
„MEWA” w Budzyniu”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za
ŁĄCZNĄ CENĘ (za całość przedmiotu zamówienia) …………..…... zł brutto w tym
….. % VAT
Słownie: ……………………………………………………………………………………………
W tym:
Lp.

1
1.

Nazwa

2
Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu
cyfrowego o parametrach nie gorszych niż:
- moc 2000VA
- zakres napięcia wejściowego 180-276V
- napięcie nominalne 220-240V
- podwójna konwersja w trybie online
- tor obejściowy automatyczny
- regulacja napięcia wyjściowego +/- 3%
wartości zmienionej
- regulacja napięcia przy pracy na
akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej
- regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie
online
……………………………………………

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

Cena całkowita
brutto
(zł) 3 x 4

3
1

4

5

(nazwa, typ, producent)

2.

Zakup odtwarzacza Blu-ray,profil 2.0 Blu-ray
disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color, zgodnośc z
DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix,
AVCHD, MPEG-1, MPEG-2
……………………………………………

3.

Ekran srebrny wymiar powierzchni
projekcyjnej 700x440cm cm o współczynniku
odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla
systemu audio, zwijany elektrycznie, system
boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika
przed przegrzaniem
……………………………………………

4.

Montaż ekranu

1

5.

Szafka rack 19”, okablowanie, listwy
zasilające
……………………………………………

1

1

(nazwa, typ, producent)

1

(nazwa, typ, producent)

(nazwa, typ, producent)
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6.

Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o
parametrach nie gorszych niż:
Wejścia audio:
- 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 11Ohm
- 1 x AES BNC
- optical Toslink
- wielokanałowe 7.1 wejście analogowe
- RCA stereo
- wejście mikrofonowe XLR
Wyjścia audio:
- wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe
- RCA stereo
Dodatkowe złącza: LAN RJ45
Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby
Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync
……………………………………………

7.

Monitor kontrolno – odsłuchowy o
parametrach:

1

(nazwa, typ, producent)

1

monitorowanie sygnału z procesora
dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy
mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i
HD15
wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej
wyświetlacz LED poziomu sygnału
……………………………………………
(nazwa, typ, producent)

8.

3

Wzmacniacz końcowy mocy o
parametrach nie gorszych niż:
Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4
Ohm, 650W/8 Ohm
THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05%
THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06%
THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1%
separacja kanałów przy 1kHz min 54dB
pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz
regulacja wzmocnienia min 41 pozycji
wskaźnik poziomu sygnału LED
miękki start
tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia
sygnału zakończone gniazdem NEUTRIK
SPEACON 4P
wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK
XLR
……………………………………………
(nazwa, typ, producent)

9.

Głośnik główny zaekranowy o
następujących parametrach nie gorszych
niż:
system dwudrożny
pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz
moc ciągła RMS 600W
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
głośnik niskotonowy 15”
częstotliwość podziału 1,25 kHz

3

11

obudowa z MDF grubość min 16 mm
kąt pokrycia 90 x 60 stopni
wymiary: szer/wys/głębokość
680mm/1252mm/260mm
wózek jezdny na kółkach do głośnika z
blokadą minimum dwóch kółek, kabel
głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x
4mm2 10m zakończony wtykiem
SPEAKON
……………………………………………
(nazwa, typ, producent)

10.

Głośnik basowy o następujących
parametrach nie gorszych niż:
Moc ciągłą RMS 800W
pasmo przenoszenia 22Hz – 300Hz
średnica głośnika niskotonowego 18”
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
Obudowa z MDF grubość minimum 16
mm
Wózek jezdny na kółkach z blokadą
minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy
miedziany dwużyłowy 2 x 6mm2 10m
zakończony wtykiem SPEAKON

1

……………………………………………
(nazwa, typ, producent)

11.

Głośnik efektowy surrond dwudrożny,
minimum mocy 300 W , skuteczność 101 dB,
impedancja 8 OM

1

Głośnik surround o następujących
parametrach nie gorszych niż:
System dwudrożny
Moc ciągła RMS 300W
Pasmo przenoszenia 55Hz-20kHz
Czułość (1W/1m) 97dB SPL
Kąt pokrycia 90 x 60 stopni
Głośnik niskotonowy 10”
Obudowa z MDF grubość minimum 15
mm
……………………………………………
(nazwa, typ, producent)

12.

Okablowanie głośnikowe
dla głośników surround – kabel głośnikowy
miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm²
dla głośników głównych zaekranowych- kabel
głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x4mm²
dla głośnika basowego – kabel głośnikowy
miedziany dwużyłowy 2x6mm
Długości poszczególnych kabli dobrać według
rozmiarów Sali
……………………………………………

13.

Montaż systemu nagłośnienia i okablowania,
strojenie, przeszkolenie obsługi

1kpl

(nazwa, typ, producent)

1 kpl

RAZEM:
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W miejsca wykropkowane w kol. 2 należy wpisać nazwę, typ i producenta oferowanego
sprzętu Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie
obliczeń.
1. Oświadczamy, że:
a) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ……. dni od daty podpisania
umowy,
b) udzielamy ……. miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia (min. 24
miesiące),
c) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
e) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
g) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres
zamówienia:
 .………………………………………….
 .………………………………………….
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

do

zawarcia

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………….…….
 ………………………………………………………….…….
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………..
 ……………………………………………………….……….
 ……………………………………………………….……….
 ………………………………………………………………..

…………………….……………..
…………………..…………………….
miejscowość, data

Pieczęć wykonawcy i podpisy
osób uprawnionych
]
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
O ś w i a d c z a m, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907ze zm.) tj.:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze
standardami DCI wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktażem obsługi
urządzenia dla ….................................................... – nie zaistniały okoliczności powodujące
wykluczenie nas z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 4

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowanych dostaw
(min. 3) odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia , o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Lp.

Zamawiający
Nazwa i adres

Nazwa i lokalizacja
wykonanych dostaw

Wartość
wykonanych
dostaw

Termin realizacji
rozpoczęcie zakończenie

1.

2.

3.

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik Nr 5

Umowa Nr………. - projekt
zawarta w dniu ………………. ……………………. pomiędzy
Gminnym Ośrodkiem Kultury
mającym siedzibę przy ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Marka Bocheńskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
a
…………………………………………………,
mającym
swoją
w ………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

siedzibę

……………………………………………
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ……………….. na
„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzyniu”. Wykonawca zobowiązuje się do
sprzedaży, dostarczenia i przeszkolenia pracowników obsługi a Zamawiający nabywa
kinowy sprzęt cyfrowy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.
2. Przedmiot ww. dostawy zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz oferta przetargową.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 kinowy sprzęt cyfrowy jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych i obciążony na rzecz osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że wartość niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 jest zgodna
z podaną w ofercie – załącznik nr 1 do SIWZ.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: 14 dni od daty
podpisania umowy.
§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zamówienie uwzględniające wszystkie
składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego w dniu ………………… ustalono na kwotę: ……………….. zł brutto w
tym ……. % podatku VAT (słownie: …………… ………………………………………
………………………………………)
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§ 5.
Obowiązki stron:
1. Zamawiający w terminie do dnia……………roku przekaże Wykonawcy obiekt do
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zabezpieczy obiekt przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami
przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy pod względem bhp miejsca
wykonania przedmiotu zamówienia oraz miejsce składowania materiałów – zgodnie z
przepisami i dokumentacją techniczną.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na podstawie
faktury VAT.
2. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół częściowy i
końcowy stwierdzające bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzone przez
Zamawiającego.
3. Ustala się 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej doręczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
4. Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w Banku:
………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca upoważnia za swej strony do podpisania faktury niżej wymienione osoby:
- ………………………..
§ 7.
1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu
umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty
rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąż na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
a) protokół odbioru technicznego,
b) wymagane atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
c) instrukcje obsługi urządzeń,
d) gwarancje,
e) certyfikaty.
5.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
odbioru.
§ 8.

1.
2.
3.
4.

Okres gwarancji obejmuje okres 24 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu
odbioru, o który mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel
określony w umowie.
Wykonawca jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbiory.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
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b) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej i technicznej,
c) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawiania szkody wynikłej z opóźnienia.
5 O wykryciu wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na
7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.
7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas
reakcji serwisu wynosi 24h, diagnoza wady i jej usunięcie wynosi 72 godzin tj. 3 dni
robocze licząc od daty zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia
części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych
części.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
10. Wykryte wady usuwane będą w siedzibie zamawiającego , chyba że będą inne
uzasadnione przesłanki wskazujące na potrzebę usuwania wad poza tym miejscem.
11. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż siedziba
zamawiającego, ewentualne dodatkowe koszty dojazdu serwisu lub transportu
urządzeń będą uzgadniane indywidualnie w zależności od aktualnego miejsca
ulokowania sprzętu.
12. W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie określonym w pkt. 6
niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o
równoważnych parametrach w stosunku do zakupionego sprzętu. Czynność taka
zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
13. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 2 lat licząc od
daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla urządzeń zgodnie
z okresem gwarancji określonym przez dostawcę lub producenta lecz nie mniej niż 12
miesięcy licząc od daty ich przekazania do eksploatacji.
14. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna
się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności
odbiorczych przedmioty umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli
Zamawiający przed odbiorem przyjął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu
po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się
w dniu przyjęcia przedmiotu do eksploatacji.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym
przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
16. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
§ 9.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 10.
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Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy
Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§ 11.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu
przedmiotu zamówienia objętego umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ujętego w §
4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
ujętego w § 4 pkt.1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
§ 12.
1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury należnych kar umownych
wymienionych w § 9 i w § 11 z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 13.
W przypadku gdy kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom przysługuje
prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym
zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.
§ 15.
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny dla siedziby zamawiającego.
§ 16.
Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze
pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.
§ 17.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 18.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik Nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
I. Uwagi ogólne.
Wszystkie elementy wyposażenia muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją i być
w pełni zgodne ze standardem DCI oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu potwierdzającego
zgodność z w/w standardem.
Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb
Zamawiającego, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają
wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.
II. Opis techniczny poszczególnych urządzeń:

Nazwa urządzenia
Lp.

Ilość

1

Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych niż:
- moc 2000VA
- zakres napięcia wejściowego 180-276V
- napięcie nominalne 220-240V
- podwójna konwersja w trybie online
- tor obejściowy automatyczny
- regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej
- regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej
- regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie online
Zakup odtwarzacza Blu-ray,profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color,
zgodnośc z DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2
Ekran srebrny wymiar powierzchni projekcyjnej 700x440cm cm o współczynniku
odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio, zwijany elektrycznie,
system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
Montaż ekranu

1

Szafka rack 19”, okablowanie, listwy zasilające

1

Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie gorszych niż:
Wejścia audio:
- 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 11Ohm
- 1 x AES BNC
- optical Toslink
- wielokanałowe 7.1 wejście analogowe
- RCA stereo
- wejście mikrofonowe XLR
Wyjścia audio:
- wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe
- RCA stereo
Dodatkowe złącza: LAN RJ45
Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic
II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync
Monitor kontrolno – odsłuchowy o parametrach:

1

1
1
2
1
3
4
5

6
1

7

monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy
mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15
wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej
wyświetlacz LED poziomu sygnału

3
8

Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż:
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Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4 Ohm, 650W/8 Ohm
THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05%
THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06%
THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1%
separacja kanałów przy 1kHz min 54dB
pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz
regulacja wzmocnienia min 41 pozycji
wskaźnik poziomu sygnału LED
miękki start
tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia sygnału zakończone gniazdem
NEUTRIK SPEACON 4P
wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR
3

9
1

10
1

Głośnik główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych niż:
system dwudrożny
pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz
moc ciągła RMS 600W
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
głośnik niskotonowy 15”
częstotliwość podziału 1,25 kHz
obudowa z MDF grubość min 16 mm
kąt pokrycia 90 x 60 stopni
wymiary: szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm
wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch kółek,
kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm2 10m zakończony
wtykiem SPEAKON
Głośnik basowy o następujących parametrach nie gorszych niż:
Moc ciągłą RMS 800W
pasmo przenoszenia 22Hz – 300Hz
średnica głośnika niskotonowego 18”
czułość (1W/1m) 99dB SPL
Impedancja 8 Ohm
Obudowa z MDF grubość minimum 16 mm
Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel
głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 6mm2 10m zakończony wtykiem
SPEAKON
Głośnik efektowy surrond dwudrożny, minimum mocy 300 W , skuteczność 101
dB, impedancja 8 OM

Głośnik surround o następujących parametrach nie gorszych niż:
System dwudrożny
Moc ciągła RMS 300W
Pasmo przenoszenia 55Hz-20kHz
Czułość (1W/1m) 97dB SPL
Kąt pokrycia 90 x 60 stopni
Głośnik niskotonowy 10”
Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm
11
1kpl

12
13

1 kpl

Okablowanie głośnikowe
dla głośników surround – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm²
dla głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy
2x4mm²
dla głośnika basowego – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm
Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów sali
Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi
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Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z
wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
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Załącznik Nr 7

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzyniu”.
oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i
przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
1.
….....................................................................................................................................
2.
….....................................................................................................................................
3.
itd
lub
oświadczam/y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.)*:
* niepotrzebne skreślić

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
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