Radom 10.08.2012 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa Band Ledowych dla MOSiR w Radomiu.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 200 000 euro

znak 7/2012/ZP
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SPIS TREŚCI.
I.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VII.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają określone wymagania.

VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

IX.

Wymagania dotyczące wadium.

X.

Termin związania ofertą.

XI.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.

Istotne postanowienia Umowy.

XVIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.

XIX.

Postanowienia końcowe.

XX.

Załączniki.
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
ul. Narutowicza 9, 26 – 600 Radom; woj. mazowieckie,
REGON: 6700837791,
tel. (48) 385 10 00 - 01 fax. (48) 385 10 03
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t . j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band w technologii LED.
Zamówienie obejmuje 35 metrów bieżącej mobilnej bandy wykonanej w technologii LED.
Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w zał. nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32.35.12.00-0
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
b) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
c) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt VI, według formuły: zero-jedynkowej.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo:
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda
następujących dokumentów:
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1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, 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

VII.
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Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego
przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
OSWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE , ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE SPEŁNIAJĄ OKREŚLONE WYMAGANIA.
1.Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatów CE dla wszystkich urządzeń: ( zasilacze, karty
sieciowe, moduły, wentylatory, karty startowe).

VIII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Robert Pankowski.
tel. 48 385-10-01 w godz. 8.00-14.00, faks 48 385-10-03

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

X

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
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Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
d) Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który
stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy
dołączyć formularz cenowy według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
e) Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „Dostawa band ledowych dla MOSiR w
Radomiu” wewnętrznej, opisanej w w/w sposób oraz pieczątką firmową (nazwa i adres
wykonawcy).

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul.
Narutowicza 9, sekretariat , w terminie do dnia: 20.08.2012r. do godziny 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul.
Narutowicza 9, sekretariat , w dniu: 20.08.2012r. do godziny 10:15.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto tj. z doliczonym podatkiem od
towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów
związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. min. dostawa,
rozłożenie podłogi oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, montażu
i demontażu podłogi.

XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów:
1) Ceny brutto – waga: 100%
2. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
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XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej
(ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących
formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- 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. Nr 109, poz. 1158 z
późniejszymi zmianami).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, powinna co najmniej:
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu,
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),
d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy).
4. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady.
5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

XVII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz.

XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
zgodnie z działem VI ustawy.

XIX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona
podwykonawcom ( jeżeli dotyczy).
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
przypadkach:
1)

XX.

w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które
powodują konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe zmiany
stawek podatku VAT.

ZAŁĄCZNIKI.
-

Wzór formularza oferty – załącznik nr 1;
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3;
Warunki umowy – załącznik nr 4
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(Załącznik nr 1 do SIWZ)
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ......................................................................................
....................................................................................................................................................
Tel.: ............................................., fax.: ..............................................

OFERTA
1. Nawiązując do otrzymanego zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
ze zm.), pod nazwą: „Dostawa band ledowych dla MOSiR w Radomiu”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę w
wysokości:
Wartość brutto zamówienia wynosi: …………………………………………………………………………….
(słownie złotych: .................................................................................................
…………………………..........................………………………………………………).
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
Data:……………………………

………………….………………………………………………
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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(Załącznik nr 2 do SIWZ)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759ze zm), pod nazwą: „Dostawa band ledowych dla MOSiR w
Radomiu” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Data:……………………………

………………….………………………………………………
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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(Załącznik nr 3 do SIWZ)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759ze zm), pod nazwą: „Dostawa band ledowych dla MOSIR w
Radomiu” oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data:……………………………

………………….………………………………………………
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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(Załącznik nr 4 do SIWZ)
Umowa nr …………
Umowa zawarta w dniu ………….. pomiędzy Zamawiającym:

a Wykonawcą ………………………………………………… z siedzibą w ………………………, NIP……….
REGON…………………. reprezentowanym przez:
1. …………………..- ……………………………….
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa band ledowych dla MOSiR w Radomiu ( szczegółowy opis
przedmiotu umowy w SIWZ).
2. Osobą upoważnioną do odbioru zamówienia oraz podpisania protokołu ze strony zamawiającego jest –
Robert Pankowski tel. kontaktowy: 48 385 10 00
3. Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia oraz organizację pracy jest tel. Kontaktowy: …………………
4. Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za usługi serwisowo-gwarancyjne jest - tel.
Kontaktowy: …………………
§2
1.Zamówienie zostanie ostatecznie wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do
dnia: ……………………… 2012r.
2. Wykonawca powiadomi zamawiającego w terminie do 7 dni o planowanym termie dostawy band
ledowych .
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
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- wartość netto ………..…. ……. ….. zł
- wartość VAT …. %
- wartość brutto …………………... …zł
2. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty wpływu do sekretariatu MOSiR w Radomiu prawidłowo
wystawionej faktury.
3. W przypadku opóźnienia w płatności raty wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
§4
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności:
- zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po
zawarciu umowy w szczególności zmiany stawek podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 pkt.1
niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie określonym w §3 pkt.2
Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jej
wystawienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół
odbioru zamówienia.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 %
wartości brutto umowy.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 10 dzień zamawiający ma prawo
wypowiedzieć umowę i naliczyć karę jak za odstąpienie od umowy.
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3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1%
wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą dobę.
4. Zmawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
1. Dostarczone bandy objęte będą 5 letnią gwarancją obejmującą trwałość systemu.
2. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu naprawczego w przypadku
uszkodzenia band – czas przybycia grupy serwisowej do 1 godziny od przekazania zgłoszenia osobie
wskazanej w § 1 umowy na podany telefon kontaktowy..
§8

1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 10 % wartości umowy (wg
§ 3 ust. 1), tj. w wysokości ................................. złotych (słownie: ............................ .........................
............................................... złotych).

2.

Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed
podpisaniem umowy w formie ........................................................ . Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2¹. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca
należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru
przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca roszczenia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
4. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej,
a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) zabezpieczenia z tytułu
rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiający dokona na poczet niniejszego
zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z
przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.
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5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami
zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi
za wady.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub
rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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(Załącznik nr 5 do SIWZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje 35 metrów bieżącej mobilnej bandy wykonanej w technologii LED
2. Banda musi mieć budowę modułową umożliwiającą złożenie od 1 do 5 band
elektronicznych w celu umożliwienia obsługi imprez masowych.
3. Do band LED wymagane są elementy zabezpieczające przed zranieniem zawodników przy
zderzeniu z obiektem oraz skrzynie (Case) do przechowywania i transportu.
4. Daszki osłaniające diody muszą być elastyczne, np. gumowe
5. Do band musi być dostarczone okablowanie sygnałowe i napięciowe oraz akcesoria
niezbędne do uruchomienia i rozmieszczenia band w 5 osobnych częściach (odległość
miedzy bandami nie mniej niż 5 metrów)
6. Banda musi zawierać dwie jednostki sterujące (podstawową i zapasową), każda
wyposażona w oprogramowanie systemu operacyjnego, np. MS Windows 7 (lub
równoważne) oraz oprogramowanie zarządzające dostarczoną bandą
7. Podstawowe parametry band:
a) Rozmiar modułu – długość od 0,9 m do 1,5 m, wysokość od 0,8 do 1m
b) Kąt świecenia poziomy – min 140 stopni
c) Kąt świecenia pionowy – min 80 stopni
d) Jasność świecenia min 5400 NIT
e) Rozdzielczość rzeczywista – max 20mm (P20)
f) Składowe punktu świetlnego – 1R, 1G, 1B
g) Minimalny zakres [pracy i przechowywania urządzenia od -20C do +50C
h) Żywotność diod = min 100 000 h
i) Przetwarzanie kolorów – min 16 bitowe
j) Minimalna odległość wizyjna – 18 m
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k) Częstotliwość odświeżania min.600 Hz

8. Dostawca ma przeprowadzić montaż, pierwszy rozruch oraz przeszkolenie dla 3
pracowników z montażu oraz obsługi band
9. Dostarczenia instrukcji obsługi i montażu band LED w języku polskim
10. Zestaw musi być dostarczony do Hali MOSiR (ulica Narutowicza 9, 26-600 Radom)
11. Gwarancja 36 miesięcy
12. Przy przekazywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu
Certyfikaty CE dla wszystkich urządzeń ( zasilacze, karty sieciowe, moduły, wentylatory,
karty startowe).
13. W ramach gwarancji i serwisu Wykonawca zapewni następujące świadczenia:
-

usuwanie wszelkich usterek w działaniu bandy w ciągu jednej godziny, serwis 7 dni w
tygodniu

-

dokonania aktualizacji oprogramowania oraz dostarczenie niezbędnych do jego
wykonania licencji
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