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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

przetarg nieograniczony p. n.
Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego pruez centrum Technologii
Audiowizualnych. CPV 30231 300-0, 30230000-0, 302371 00-0, 30231 320-6.
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INFORMACJE OGOLNE.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

WARUNK| UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oPlS sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
SPEŁNlANlA TYCH WARU N KoW.
WYKM oSWlADcZEŃ LUB DoKUMENToW, JAKIE MAJĄ DoSTARcZYc WYKoNAWcY W cELU
PoTWlERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKoW UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ PoZoSTAŁYcH
WYMAGANYCH DOKUMENTOW.
lNFoRMACJE o SPoSoBlE PoRoZUMlEWANlA slĘ ZAMAW|AJĄCEGo Z WYKoNAWCAM| oRAZ
PRZEKAZYWANIA oswnoczrŃ LUB DoKUMENToW, A TAKZE WsKMANlE osoB
UPRAWNloNYcH Do PoRoZUMlEWAN|A SlĘ Z WYKoNAWCAMI.
WYMAGANIA DoTYcZĄcE WAD|UM
TERM|N ZW|ĄZAN|A oFERTĄ.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
MlEJscE oRAZ TERM|N SKŁADANlA oFERT.
MlEJScE, sposÓg l TERMIN oTWARclA oFERT.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
oPlS KRYTeRlÓw, KToRYMI ZAMAWIAJĄcY BĘDZIE slĘ KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY
WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.
oGŁoSZENlE WYN|KoW PosTĘPoWANlA oRAZ lNFoRMAcJA o FoRunlNoŚctAcH, JAK|E
PoW|NNY ZoSTAc DoPEŁNloNE Po WYBoRZE oFERTY W CELU ZAWARC|A UMoWY W
SPRAWI E znrvlÓwl eN lA PU BLlcZN EGo.
WYMAGAN lA DoTYcZ ĄCE z^BEzPl ECZEN lA NALEZYTEGo WYKoNAN lA U MoWY.
lsToTNE DLA STRoN PoSTANoW|ENIA, KToRE ZosTANĄ WPRoWADZoNE Do TREsc|
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
lug wzÓR UMoWY.
PoUcZENlE o ŚRooxncH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄcYcH WYKoNAWcY W ToKU
PosTĘPoWANlA o UDZlELENlE ZAMoWlENlA.
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Załączniknr 1- OFERTA
Załącznik nr 2 - ARKUSZ KALKULACYJNY
Załączniknr 3- oŚwlRoczENlE WYKoNAWCY Z ART. 22 UsT. 1 USTAWY PZP
Załączniknr 4- oSWlADcZENlE WYKONAWCY o NlEPODLEGANlU WYKLUCZENlU NA PoDsTAWlE
ART.24 UST.1 USTAWYPZP
Załączniknr 5- oŚwlRoczENlE osoBY F|ZYCZNEJ
Załączniknr 6- PROJEKT UMOWY
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I.
1.

2.
3.
4.

INFORMAGJE OGOLNE
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, tel' 71348 10 61,
fax. 71 347 72 72, zwana dalĄ ,,Zamawiającym'' zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego przez Gentrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 3023{300-0, 30230000-0, 30237100-0, 30231320-6.
Sekretariat Zamawiającego jest czynny w dniach :od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30-15:30.

z

Postępowanie prowadzone jest zgodnie

ustawą

z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowień
z pożn. zmianami) zwaną dalej ,,ustawą''

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r', Nr 113, poz. 759
lub,,Pzp".

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy
- Kodeks cywilny (Dz' U. Nr 16, poz. 93 zpoŹn. zm.), jeŻeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej.
ogłoszenie o zamÓwieniu zamieszczono w Biuletynie ZamÓwień Publicznych, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie ZamawiĄącego oraz na stronie internetowej ZamawiĄącego www.wff.wroclaw.pl.
Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i odwołań rozpaczYna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamowień Publicznych.
Wykonawca winien zapoznac się ze wszystkimi wymaganiami okreŚlonymi w niniejszej specyfikacji.
S|WZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treŚci ogłoszenia lub SIWZ Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.wff.wroclaw.pl oraz przekaze Wykonawcom, ktorym pzekazano SIWZ na wniosek,
o ktÓrym mowa w art' 42 ust. 2 Pzp lub zadali pytania / wnieŚli odwołania'
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem oferty. Wymaga się, aby
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, ktÓre mogą byc konieczne do przygotowania ofeńy oraz
podpisania umowy.
10. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy ZamawiĄący przekazuje S|WZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia

z dnia 23 kwietnia 1964r.

5.

6.
7.
8"
9.

otrzymania wniosku.

o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między
ZamawiĄącym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach

11. Postępowanie
obcych.

12. Zgodnie z

art' 27 Pzp wszystkie oŚwiadczenia' wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający
iWykonawcy, muszą przekazywaÓ pisemnie. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego
potwierdzenia oryginałem. Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚć porozumiewania się za pomocą poczty
elektronicznej tylko w przypadku braku mozliwoŚci przesłania droga faksową dokumentu (uszkodzony
faks)' pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem'
13. Zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
14. ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeń częŚciowych.
1 5. Zamawia1ący n ie dopusz cza złoŻenia ofert waria ntowych.
16' ZamawiĄący nie przewiduje:
a) udzielenia zamÓwień uzupełniających, o ktorych mowa w ań. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
b) zebraniaWykonawcow,
c) zawarcia umowy ramowej,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

f)
g)

zwrotu kosztÓw udziału w postępowaniu,

wymagań związanych z realizaĄązamÓwienia, o ktorych mowa w ań. 29 ust. 4 Pzp'
'15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu Wyznaczonym przez
Zamawiającego'

W przypadku realizaij
zamówienia przy udziale Podwykonawcow Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres zamÓwienia,
ktÓrego wykonan ie powierzy Podwykonawcy.

16' Wykonawca moŻe powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom.
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II.

OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamÓwienia jest Dostawa monitorów wraz
realizowanego
przez
Gentrum

cPV 30231300-0, 30230000-0,

1.
2.
3.
4.

5

302371 00-0, 30231 320-6.

z akcesoriami na
Technologii

potrzeby projektu
Audiowizualnych.

Termin realizacji zadania'. do 21 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce dostawy: siedziba ZamawiĄącego Wrocław ul' Wystawowa '1.
okres gwarancji: min' '12 miesięcy.
W pzypadku zastosowania produktow posiadających nazwy własne ma zastosowanie zapis ,,lub produkt
rÓwnowazny'' Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP w przypadku gdy przedmiotu zamÓwienia nie moŻna opisaĆ
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ZamawiĄący moŹe w opisie przedmiotu zamÓwienia
zastosować znaki towarowe Wraz z zapisem ,,lub równowaŻne.'' Poprzez produkty rÓwnowazne rozumie
się produkty o parametrach ijakoŚci nie nizszej niz okreŚlono to w opisie przedmiotu zamÓwienia.
iotu

Opis /charakterystyka

Model referencyjny
2

LCD Broadcast Monitor - 2 sztuki - ekran o rozmiarze co najmniej 24 calowym, PENTA PDP 24W
wyŚwietlacz w rozdzielczośc 192ox1200, co najmniej '16 bitowe puetwarzanie sygnału,
zeczywisty obrazna poziomie nie mniejszym niz 10 bit, co najmniej 1 miliarda kolorow
wyŚwietlania, kąt widzenia nie gorszy niŻ: 178'l178", format ekranu 16:'10, minimalny
aktywny obszar obrazu 518,40 mm X 324,00 mm, czas reakcji nie większy niŹ 6 ms
(szary do szarego), jasnośc na poziomie 400 cd/m", kontrast nie mniejszy niz 1000:1,
selektywna 1O-bitowa korekcja Gamma, czasowe usuwanie przeplotu, opcja wyboru
trybu rozszerzonego filmu, mozliwośÓ podzielonego ekranu maksymalny pobor mocy
'140W' wejŚcia DVl-l' VGA' RGB, Composite, wejścieDual-Link SDl wejście 2 złącza
BNC SDI (RGB 4:4:4), statyczne i dynamiczne IMD/Tally, GPI sterowanie, reprodukcji
kolorow zgodne z SMPTE, EBU, ITU 0,709 , VITC, zintegrowane audio, miernik
poziomu audio, pilot, poń Ethernet, interfejs szeregowy RS 232, poń USB, SPVA
Technology, kolor zgodny z gamą banł RAL9005 lub rownowazny (czarny); stojak pod
monitor z zakresem co najmniej 30" gÓra/doł oraz uchwytem ściennym typu VESA dla
iedneqo wvświetlacza.
Monitor pomocniczy wraz z uchwytem - 4 sztuki - rozmiar LCD nie mniejszy niŹ B,9''
(22'6 cm); obsługujący system wideo NTcs oraz PAL, rezolucja co najmniej 1020 x
600; kontrast nie mniejszy niz 300:1; ocena jasnoŚci nie mniejsza niz 180 NlT; kąt
widzenia 45"l45" (lewo/prawo) oraz'15"/35' (gora/dÓł); co najmniej wejścia i wyjŚcia:
sD/HD-sDl, HDMl, Composite (BNc) oraz YlC (S-Video); mozliwoŚÓ przetwarzania
obrazu w zakresie: jasności,kontrastu, nasycenia, odcienia/ostrości' R, G i B; monitor
powinien zapewniac obsługę formatow: 480/59'94i, 480/59.94p, 576l50i, 576/50p,
720123.98p, 720124p, 720t25p, 720130p, 720150p, 720159.94p, 720t60p, 1080/23.98psf,
1080/24psf,v1080/23.98p , 1080124p, 1080/25p , 1080129.97p, 1080/30p, 1080/50i,

ikan VX9e

1080/50p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 1080/60i, 1080/60p;

DV Bateria oraz ładowarka; monitor powinien byĆ wyposaŻony w monochromatyczne i
kolorowe funkcje wańoŚci szczytowych; uchwyt (przegubowe ramię) o wysokości nie
mniejszej niŻ 6" długoŚci iwadze nieprzekraczaiącei 0,5 kg
Konwertery DVl _ 4 sztuki _ koweńer umozliwiający przedłuzenie połączenia DVI_D przy
zastosowaniu tradycyjnych kabli SDl (mozliwoŚÓ kierowania monitorem komputera
poprzez router 3 Gb/s SDl); mozliwoŚĆ konwersjiz formatu DVl do regularnego HD/SDSDl.; video lnputwymagania minimalne: video input - co najmniej 1 x DVI-D, video
output - co najmniej 1 x 3 GB/s SDiHD_SDI; obsługa co najmnije niniejszych
standardow: 720 x 486 dla 525i159,94 (NTSC), 720 x 576 dla 625il50 (PAL); 1280 x720
dla 720HD i 1920 x 1080 dla 1080HD formatow video; niezbędna kompatybi|noŚć
konweńera z urządzeniami HDLink; co najmniej jeden port UsB 2'0 o przepustowości
nie mniejszei niz 4B0Mb/s; możliwośczasilania przez USB;

Monltor doĘkowy - 1 sztuka - monitor dotykowy o podwyzszonej rozdzielczości i
kontrastowości; co najmniejjedno wejścieVGA komputerowe; matryca LCD co najmniej
12,1 cala TFT 4:3, jasnośÓ co najmnije 350:1, kontrast na poziomie co najmniej 500:1,
rozdzielczośc do 1024x768, monitor powinien zapewniać fizyczną rozdzielcznoŚÓ na
poziomie 102Ąx768, co najmnije '1 wejścieS-Video oraz USB, czarny kolor obudowy, W
zestawie musi znajdowaĆ się kabel VGA' sterowniki dosterowania dotykowym
komputerem, instrukcia obsłuoi oraz zasilacz
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BlackMagic DVI
Extender

NVOX MPC'121 T

Zespół zasilania awaryjnego _ 1 sztuka _ składający się z zasilacza i akumulatora;

kształt napięcia wyjściowego - czysty sinus, maksymalna moc rowna 400W, akumulator
zelowy o pojemnoŚci nie gorszej niŻ 26Ah oraz napięciu 12V; obudowa powinna
zezwalaĆ na moŻliwoŚć zawieszenia na Ścianie; typ konektora - klemy; pełna izolacja

Zespoł Zasilania

Awaryjnego ZZA-

l klasa; akumulator powinien byc wykonany w
technolooiiVRLA
Monitor panoramiczny Z4-calowy - 4 sztuki - rozmiar wyŚwietlanego obrazu nie
mniejszy niŻ Z4-cale (przekątna nie mniejsza niz 60 cm); płaskoekranowy monitor
panoramiczny (16:'10); powierzchnia ekranu powinna byĆ pokryta przeciwodblaskową
powłoką typu H3; optymalna rozdzielczoŚć na poziomie 1920x1080; kontrast nie
mniejszy niz 1000:1; maksymalny wspołczynnik kontrastu dynamicznego 80000:1; czas
reakcji nie dłuzszy niz 6 ms (od szarego do szarego); maksymalny kąt widzenia
178ol178o (w pionie/w poziomie); obsługa kolorÓw na poziomie co najmniej 1 mld;
wewnętrzne przefltarzanie nie mniejsze niż 12 bitÓw; liczba pikseli na cal nie mniejsza
niŻ 92; posiada co najmniej złącze VGA' DVI-D (koniecznie z obsługą standardÓw
HDcP)' DisplayPoń (DP)' Component, Composite, HDMl; monitor powinien posiadać
wbudowany czytnik kań pamięci oraz koncentrator USB 2.0 Hi-Speed; jasnoŚc na
poziomie 400 cdlm2', ekranowe przyciski dotykowe zgodne z technologią Capacitive
Touch; pobÓr mocy w warunkach normalnej pracy na poziomie nie większym niz 75W;
podstawa pod monitor z mozliwością regulowanej wysokoŚci, regulacji nachylenia,
obrotu w poziomie, obrotu w pionie i z wbudowanym systemem rozmieszczania kabli;
mozliwoŚc mocowania do montaŻu monitorÓw LCD zgodnych ze standardem VESA;
forma senłisu gwarancyjnego dla monitora panoramicznego powinna zapewniac co
najmniej opcję tzw. ,,Service - next business day'' (senłis gwarancyjny najpozniej

400-s

wejścia/wyjścia,klasa ochronności -

III.

Dell U2410f

TERMINVVYKONANIAZAMOWIENIA.

Termin wykonania zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.

1)

Uprawnienia do wvkonvwania okreśIoneidziałalnościlub czvnności.ieżeli przepisv prawa
nakładaia obowiazek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2)

Wiedzaidoświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3)
4)
5)

-nie dotyczy

- nie dotyczy

Potenciałtechnicznv
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy
osobv zdolne do wvkonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy

Svtuaciaekonomicznaifinansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy

V.

WYKAZ oŚWlADczEŃ LUB DoKUME}|ToW. JAKIE MAJA DosTARczYc vVYKoNAWcY W CELU
PoTWIERDZENIA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz PozosTAŁYcH

1)
2)

W zakresie wvkazania spełniania przez wvkonawce warunków. o których mowa w ań.22 ust. 1
ustawv. oprócz oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postepowaniu należv przedłożvó
W zakresie potwierdzenia niepodleqania wvkluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawv. należv
przedłoŻvć:
.oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
.aktualny odpis z właściwegorejestru' jezeli 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 niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
frentlum'fr::łh:"i*|n5!i
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3)

postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń,
oŚwiadczenie w zakresie ań' 24 ust. '1 pkt 2 ustawy.
Dokumentv podmiotówzaqranicznych

aw

stosunku do osób fizycznych

.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
PoIskiej' przedkłada:

.dokument wystawiony w kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzĄący, Że:
.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony niewczeŚniej niz 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wnioskÓw

4)
1'
2.
3.

zamÓwienia albo składania ofert

o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o

udzielenie

lnne dokumentv
Wypełniony i podpisany formularz ofeńy - wg załącznika do SIWZ.
Arkusz kalkulacyjny - wg załącznika do slWZ.
Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika do slWZ.

JeŻeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt. 3 a) zastępuje się je dokumentem
zawierĄącym oświadczenie złoŻone przed notariuszem, właŚciwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SPOSOBIE POROZU
ADCZEN I DOKUME
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1)

ZAMAWIAJACEGOZ WYKONAWCAM I
E WSKAZANIE
B UPRAWNIONYCH

Sposob porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złoŻenia ofert:
oŚwiadczenia, zapytania, zawiadomienia i informacje składane przez WykonawcÓw oraz odpowiedzi

a)

Zamawiającego wymagają formy pisemnej' Zamawia1ący dopuszcza przekazanie informacji
za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. TreŚci oŚwiadczeń, zapytań,
zawiadomień, zmiany S|WZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom, ktÓrzy zakupili
S lWZ o raz zosta n ie zamieszczone na stron ie nte rnetow ej ZamawiĄące g o
b) Wykonawca moze zwrÓcić się do ZamawiĄącego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ.ZamawiĄący udzieli
wyjaśnień niezwłocznie' jednak nie poŹniej niz w terminie określonymw art' 38 PZP pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaśnienie treściSIWZ wpłynąłdo Zamawiającego nie pÓŹniej niz do końca dnia,
w ktÓrym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania otert. Zamawiający prześle treŚc
odpowiedziwszystkim Wykonawcom, ktÓrzy zakupili SlWZ oraz zamieŚci na stronie internetowej.
Jezeli wniosek o wyjaśnienie treściSIWZ wpłynie po terminie składania ww. wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaŚnień, Zamawia1ący moŻe udzielic wyjaŚnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłuzenie terminu składania ofeń nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treŚci
i

2)
3)
4)
5)
6)
7)

B)

;

SIWZ;

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń, zmieniĆ treŚc
specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę specyfikacji ZamawiĄący
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano niniejszą specyfikację
orazzamieści na stronie internetowej. Zmianajest wiąząca dla wszystkich WykonawcÓw;
Jezeli w postępowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego zmiana treŚci specyfikacji
istotnych warunkow zamÓwienia prowadzi do zmiany treściogłoszenia o zamÓwieniu, Zamawiający
przekazuje ogłoszenie do BZP;
Jezeli w wyniku zmiany treŚci S|WZ nieprowadzącej do zmiany treŚci ogłoszenia o zamÓwieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofeńach, ZamawiĄący przedłuŻa termin składania
ofeń i informuje o tym WykonawcÓw, ktÓrym przekazano S|WZ oraz zamieściinformację taką na stronie
internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnoŚnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
W przypadku, gdy zmiana treściSIWZ nie powoduje koniecznoŚci zmian w ofeńach, ZamawiĄący
nie przedłuza terminu składania ofeń.
Sposob porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofeń:
a) Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez ZamawiĄącego do Wykonawcy oraz odpowiedzi
Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i
odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;
b) lnformacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu ofeńy wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, ktorzy złoŻyli oferty,
c) lnformacja o wyborze najkorzystniejszej ofeńy zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom ktorzy
złoŻyli ofeńy oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej itablicy ogłoszeń Zamawiającego.
osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Dawid Kmiecik
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Vll.

WYMAGANlA DoTYczĄcE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium'

VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.

IX.

1)
2)
3)
4)

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

ofeńa powinna byc sporządzona W oparciu owzor formulaza ofeńy, stanowiący załącznik nr 1 do slWZ.
Do oferty winny byc dołączone dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji (slWZ).
Załączniki powinny zostać wypełnione (bądŻ przepisane z zachowaniem treŚci) przez Wykonawcę

bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści"
Załącznik - projekt umowy winien zostać zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę na ostatniej
stronie bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą SenSu jego treŚci.
W przypadku dołączenia do ofeńy kopii bądz kserokopii dokumentu, kaŻda zapisana strona powyzszej
kopii bądz kserokopii musi byÓ potwierdzona ,,za zgodnoŚć z oryginałem'' przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5) ZłoŻona ofeńa wraz z Wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treściąslWZ.
6) ofeńa wraz ze wszystkimi załącznikami mus| byc napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem'
na maszynie lub komputerze.
7) ofeńa oraz wszystkie załączniki do ofeńy, w tym zestawienie kosztÓw zadania, muszą byc podpisane
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8) Pełnomocnictwo do podpisania ofeńy musi byĆ dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
do ku mentÓw załączony ch przez Wykonawcę.
9) ZamawiĄący dopuszcza złoŻenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii
poŚwiadczonĄ,,za zgodnośćz oryginałem" przez notariusza lub mocodawcę.
10) Zaleca się, aby wszystkie kańki ofeńy były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie
miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą byc parafowane przez
osobę/y pod pisującą/e ofeńę.

11)

Wykonawca winien umieŚciĆ ofeńę W opakowaniu (np. kopercie). opakowanie/Kopeńę naleŻy
zaa d resowac n a ed n ostkę te re n ow ą Zamaw iające g o z zaznaczeniem'.
j

ofeńa

na:

Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego przez centrum
Technologii Audiowizualnych.
Nie otwierac prued

dniem

....., godz.

W pzypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopeńy/opakowania ZamawiĄący nie bierze
odpowiedzialnoŚci za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie' Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie olaz zwraca ofeńę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

12) Wykonawca moze wprowadzaĆ zmiany lub wycofac ofeńę pod warunkiem, Że ZamawiĄący zostanie
pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofeń.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy zostanie przygotowane, opieczętowane
ioznaczone zgodnie z postanowieniem S|WZ pkt.11' a kopeńa zostanie dodatkowo oznaczona

okreŚleniem ,,zmiana'' lub ''wycofanie". Wykonawca nie moŻe wycofywac i dokonywac zmian w ofercie po
upływie terminu składania ofeń.
'13) Dokumenty przetargowe, które zostały otwańe w dniu otwarcia ofeń zatrzymuje Zamawiający.
14) Zgodnie z art. 23 ust. 1 PzP Wykonawcy mogą ubiegaĆ się wspo|nie o udzielenie zamÓwienia.
W w/w pzypadku Wykonawcy winni ustanowiĆ pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Pełnomocnictwo do podpisania ofertv musi byc dołączone do wniosku, o ile nie wynika

z

innych dokumentÓw załączonych przez Wykonawcę. ZamawiĄący dopuszcza złoŻenie

przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
zgodnoŚĆ z oryginałem''
''za
przez notariusza lub mocodawcę"
15) W pzypadku wykonawcÓw ubiegających się wspolnie o udzielenie zamowienia, dokumenty wymienione
w pkt. 2 rozdziału V SIWZ ( str' 6)winien dołączyc kazdy podmiot występujący wspÓlnie.
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x.

MlEJscE oRAz TERMIN SKŁADANIA oFERT.

ofertę naleŻy złoŻyc w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we
przy ul. Wystawowej 1 - sekretariat nie pÓŹniej niz dnia 09.02.2012r. do godz. 15:00.

Wrocławiu,

XI. MIEJSCE. SPOSOB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1) otwarcie ofeń nastąpi dnia 09.02..20'12r. o godz. 15:30 w siedzibie ZamawiĄącego We Wrocławiu,
przy ul. Wystawowej 1 - sekretariat
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art' 86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto, jaką
a.
sowa e za owi
zamierza przeznaczy c a sf
3) W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem ,,WYCoFANIE"' następnie
,,ZMIANA', a poŹniej wg kolejnoŚci wpływu - tj. dat i godzin wpłynięcia ofeń.
4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawcÓw, a takŻe informacje
dotyczące ceny, zawarte w ofeńach.
5) Protokoł wraz z załącznikami, tj.: ofeńą, oŚwiadczeniem i innymi dokumentami składanymi puez
n

i

n a n

n

i

m

e n

i

ZamawiĄącego i WykonawcÓw oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy lub uniewaŻnieniu postępowania, z tym ze ofeńy są jawne
od chwili ich otwarcia.
5'1) W wyjątkowych przypadkach w szczegolności związanych z zapewnieniem sprawnego toku Prac
dotyczących badania i oceny ofert', Zamawiający udostępnia ofeńy do wglądu w terminie przez

siebie Wyznaczonym, nie póŹniej jednak niŻ W

6)
7)
XII.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

najkorzystniejszej ofeńy lub uniewaŻnieniu postępowania.

dniu

przesłania informacji

o

Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

o

wyborze

przepisÓw

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 1eŻeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania ofeńy
(na formularzu ofeńowym), ze nie mogą byĆ one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec
informacji o ktÓrych mowa w ań' 86 ust. 4 ustawy.
ZamawiĄący zaleca, aby informacje zastrzeŻone jako ,,tajemnica przedsiębiorstwa" były przez
Wykonawcę złoŻone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa"
lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych częściofeńy.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena ofeńy musi zawieraÓ wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia o ktorym mowa
w opisie przedmiotu zamÓwienia" Wykonawca winien w arkuszu kalkulacyjnym podaÓ ceny jednostkowe
dla poszczegÓlnych elementow stanowiących przedmiot dostawy.
W formulazu oferty naleŻy podac cenę brutto ofeńy ( wańoŚÓ ,,razem" z arkusza kalkulacyjnego ).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiązkÓw Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarÓw i usług oraz podatku akcyzowym.
Ceny muszą byc wyrazone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.
ZamawiĄący poprawi ofeńę zgodnie z art.87 ust' 2 PzP'

sytuacji, gdy złozona ofeńa zawierać będzie raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, ZamawiĄący na podstawie art. 90 ust 1 zwroci się do Wykonawcy o udzielenie
w okreŚlonym terminie wyjaśnień dotyczących elementÓw oferty mających wpływ na wysokośćceny.
ZamawiĄący odrzuci ofeńę Wykonawcy, ktÓry nie złoŻyłwy1aśnień w Wyznaczonym terminie lub jezeli
dokonani ocena wyjaŚnień potwierdzi' ze ofeńa zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

W

zamÓwienia'

1)

Przy wyborze najkorzystniejszej ofeńy, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA - 100o/o.
Cena - A(X):
Przyjmuje się, ze nĄwyzszą i|oŚc punktów tj. 100 otrzyma cena nĄniŻsza wŚrÓd cen zawańych w
ofeńach na wykonanie zamÓwienia objętego przetargiem,
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzÓr:
C min
A(x) = --------- x 100

c

(x)

2)

3)

C(x) -

cena zawarta w ofercie,,x"

ZamawiĄący udzieli zamÓwienia Wykonawcy, ktÓrego ofeńa odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Pzp, niniejszej specyfikaĄi oraz zostanie oceniona, jako najkozystniejsza w oparciu

o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyŻszą iloŚć punktów _ najnizsza cena ofeńy.
Zgnie złoŻyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentÓw' o ktÓrych mowa w ań. 25
usodnie z art' 26 ust. 3 ustawy Pzp ZamawiĄący Wzywa wykonawców, ktorzy w okreŚlonym terminie
t. 1 lub ktorzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŻenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo
ich złozenia ofeńa wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznione postępowania.
ZłoŻone na wezwanie zamawiającego oŚwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spełnienie przez

5)

wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań okreŚlonych przez zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w którym upłynął
termin składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofeń.
Zgodnie z art.. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający moŻe Żądac od Wykonawcow, W Wyznaczonym przez
siebie terminie, złoŻenia wyjaśnieńdotyczących złoŻonych oŚwiadczeń i dokumentow.
Zgodnie z $ 4 ust' 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie

6)

poŚwiadczonej kopii dokumentu' gdy złoŻona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości'
Zamawiąący odrzuci ofertę w przypadkach okreŚlonych w ań. 89 Pzp.

4)

rodzajow dokumentÓw

( )

ZamawiĄący może Żądac przedstawienia oryginału lub notarialnie

oGŁoszENIE

1)

Niezwłocznie po wyborze nĄkorzystniejszej ofeńy Zamawiający jednocześnie zawiadom| wszystkich
Wykonawców, ktÓrzy złoŻyli ofeńy o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko' siedzibę albo adres
zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznana punktację w kazdym kryterium
oraz łącza punktację,
wykonawcach, ktÓrych ofeńy zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
wykonawcach ktÓrzy zostaliwykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, po upływie ktÓrego umowa moze zostaÓ zawarta'
ZamawiĄący zamieszcza informacje, o ktÓrych mowa w pkt' 1a, na stronie internetowej orazw miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
Wykonawca, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z WW. kryteriami, jest
zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZamawiĄącego, ale nie
wczeŚniej niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze na1korzystniejszej oferty droga faksową
(ew. poczta elektroniczną) lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposÓb
ZamawiĄący może zawrzec umowę w sprawie zamÓwienia publicznego przed upływem WW' terminu,
jezeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŻono tylko jedną ofertę.
Jezeli wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, zamawiĄąey
moze wybrac ofeńę najkorzystniejszą spośrod pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba Że zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania, o ktÓrych mowa w ań. 93

a)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
xV.

b)
c)
d)

.

ust.

1.

W przypadku podmiotow występujących wspÓlnie, ZamawiĄący zgodnie z art' 23 ust. 4 ustawy
przed podpisaniem umowy.
Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawic pełnomocnictwo
podpisania, jezeli nie wynika ono z załączonych do ofeńy dokumentÓw.
moŻe Żądac umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw

Pzp,

do

jej

WYMAGANIA DoTYczĄcE zABEzPlEczENlA NALEżYTEGo WYKoNANIA UMovVY.

ZamawiĄący nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAWIERANEJ U
WZOR UMOVVY.

STRON
W

POSTANOWI
WIE

LNE WARUNKI

|stotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy

- ZAŁĄCZNIK do
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SIWZ.

DO TRESCI

PosTĘPoWANlA o UDzIELENlE zAMoWIENlA.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie Środki ochrony prawnej określone w ań. 179 - 198 ustawy

Pzp.

1)
2)

3)

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środkiochrony prawnej okreŚlone w ań' 179-198

Ustawy w szczegolnoŚci:

odwołanie:

2.1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŚci zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy'
2.2) odwołanie powinno wskazywac czynnoŚć lub zaniechanie czynnoŚci zamawiającego, ktorejzarzuca
się niezgodnośc z przepisami ustawy, zawieraĆ zwięzłe przedstawienie zarzutÓw, określac ządanie
oraz wskazywaÓ okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.3) odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą Waznego kwalifikowanego pod pisu.
2.4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposÓb, aby mÓgł on zapoznac się z jego treŚcią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iz zamawiający mogł zapoznac się z treściąodwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeŻe|i przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobÓw okreŚlonych w SlWZ.

Terminv wnoszenia odwołań:
3.1)odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowlącej podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposÓb określonyw arl 27 ust' 2,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposob'
3.2) odwołanie wobec treŚci ogłoszenia o zamÓwieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone w trybie
pzetargu nieograniczonego, takŻe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamowień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacj i istotnych waru

n

kÓw zamÓw|en ia na stron ie i nternetowej.

3.3) odwołanie wobec czynnoŚci innych niŻ okreŚlone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w ktÓrym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności moŻna było powziąc wiadomoŚc
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia'
3.4)

W pzypadku

wniesienia odwołania wobec treŚci ogłoszenia

o

zamÓwieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia zamawiĄącv moze przedłuŻyc termin składania ofeń.
3.5) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofeń bieg terminu związania ofeńą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez lzbę orzeczenia'
3.6) Zamawiający przesyła n|ezwłocznie, nie poŹniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, a jezeli
odwołanie dotyczy treściogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunkow
zamÓwienia, zamieszcza ją rÓwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawcow do przystąpienia do
postępowan ia odwoławczego.
3.7) Wykonawca moze zgłosic przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do ktorej przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyśĆstrony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą WaŻnego kwalifikowanego ceńyfikatu, a jego kopię przesyła
się zamawiającemu oraz wykonawcy Wnoszącemu odwołanie.
3'8) Wykonawcy, ktÓrzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jezeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyśc
jednej ze stron.
3.9) Zamawiający lub odwołujący moŻe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
póŹniej niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzględnia opozycję, jezeli zgłasząący opozycję
uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśÓ strony, do
ktÓrej przystąpił; w przeciwnym razielzba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji lzba moŻe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
3.'10) CzynnoŚci uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawaÓ w sprzeczności
z czynnościami ioŚwiadczeniami strony, do ktoĘ przystąpił, zzastrzeŻeniem zgłoszenia sprzeciwu,
o ktÓrym mowa ań. 186 ust. 3, przez uczestnika, ktory przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.
3.1'1) odwołujący oraz wykonawca Wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze ŚrodkÓw
p.o

DVffiora
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4)

ochrony prawnej Wobec czynnoŚci zamawiąącego Wykonanych zgodnie z wyrokiem lzby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
Skarqa do sadu
4.1) Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu'
4.2) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. _ Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jezeli pzepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej'
4.3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właŚciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego'
4.4) Skargę wnosi się za poŚrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
lzby, pzesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŻenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem'
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Załączniknr 1

OFERTA

Wyrazamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Centrum technologii Audiowizualnych CeTA, na zadanie
p.n.:

Dostawa monitorów włazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego pfrzez Centrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 30231300-0, 30230000-0, 30237100-0, 30231320-6.

1.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Za rejestrowany ad res Wykonawcy:

kod '....'...

z.
3.

.

miejscowoŚć
NIP:

Do kontaktÓw z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udz|elenie zamówienia wyznaczamy

oferujemy wykonanie zamÓwienia objętego przetargiem za cenę:
...'....... zł

Brutto:

Powyzsze WARToŚcl ZAWIEMJĄ WszYsTKlE KoszTY zWlĄzANE Z REAL|ZACJĄ ZAMoWlENlA zGoDNlE z oPlsEM
PRzEDM loTU ZAMoWl EN lA l ARruszgHł KnLrutRcy.lt lYltll.

4'
5'

6.

7'

oświadczamy, ze przedmiot zamÓwienia wykonamy w terminie okreŚlonym w SIWZ'
oŚwiadczamy, Że na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.
oŚwiadczamy, Że przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy(ów)Zakres dostaw powierzony podwykonawcy ... ... ... ...

a)

PłatnoŚci wynikające

z

.

realizacji

mv. zadania prosimy

przekazac

na nasze

konto

numer:........

B.

oŚwiadczamy, Że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
oŚwiadczamy, Że zapoznaliśmy się ze slWZ, zmianami i akceptujemy warunki w niej zawarte bez
zastrzeŻeń.
10. oŚwiadczamy, ze akceptujemy projekt umowy według Wzoru wskazanego przez Zamawiającego
i w przypadku wybrania naszej ofeńy zobowiązujemy się podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
11. oświadczamy, ze jesteŚmy ! nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarÓw i usług.
12. oŚwiadczamy, Że podana w ofercie stawka podatku od towarÓw i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy o podatku od towarow i usług z dnia 11 marca 2o04r.
13. oświadczamy, ze jesteŚmy związani ofertą do terminu waznoŚci wskazanego w SlWZ.
14' lntegralnymi załącznikami do niniejszej ofeńy są:

9'

dnia............

............:......

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upowazn ionej do reprezentowan ia Wykonawcy
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Załączniknr 2
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
Nazwa zadania:

Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego pfizez Gentrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 30231 300-0, 30230000-0, 302371 00-0, 30231 320-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Lp

]

Opisicharakterystyka

Model
referencyjny

Parametry
proponowane przez
Wykonawcęl nazwa

lloŚć
sztuk

2

LGD Broadcast Monitor
- 2 sztuki - ekran o
rozmiaze co najmniej 24

3

PENTA
PDP 24W

4

5

Cena
brutto

brutto

sorzetu

1

Cena

jednostkowa
b

7=5x6

2

calowym, wyświet|acz w
rozdzielczoŚc 1920x1200,

co

najmniej 16 bitowe
pzetwazanie sygnału,
zeczywisty obraz na
poziomie nie mniejszym
niŻ 10 bit, co najmniej

miliarda

1

kolorow

wyŚwietlania, kąt widzenia

nie gorszy

niŻ 178'1178",

format ekranu

16:10,

minimalny aktywny obszar

obrazu 518,40 mm x
324,00 mm, czas reakcji
nie większy niŻ 6 ms

(szary do

szarego),

jasnoŚc na poziomie 400

cd/m'Ź, kontrast nie
mniejszy niŻ 1000:1

selektywna
korekcja

czasowe

,

10-bitowa

Gamma,
usuwanie

przeplotu, opcja wyboru
trybu rozszerzonego filmu,

mozliwoścpodzielonego
ekranu maksymalny pobÓr
mocy'140W, wejściaDVlI, VGA, RGB, Composite,
wejŚcie Dual_Link SDl
wejście2 złącza BNc SDl
(RGB 4:4:4), statyczne

dynamiczne

GPI

i

IMD/Tally,
sterowanie,
kolorow

reprodukcjl
z SMPTE, EBU,
ITU 0,709 , vtTc,

zgodne

zintegrowane

audio,

miernik poziomu audio,

pilot, poń

Ethernet,

interfejs szeregowy RS
232, poń USB' SPVA
Tech

kolor
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z

gamą banł RAL9005
lub rÓwnowaŻny (czarny);
stojak pod monitor z
zakresem co najmniej 30'
góra/dÓł oraz uchwytem
Ściennym typu VESA dla

Monitor pomocniczy
wrazzuchwytem-4
sztuki - rozmiar LCD nie

ikan VX9e

mniejszy niŻ 8,9'' (22,6
cm); obsługujący system
wideo NTCS oraz PAL;

rezolucja co najmniej
1020 x 600; kontrast nie

mniejszy niz 300:1; ocena
jasnoŚci nie mniejsza niz
180 NlT; kąt widzenia
45" I 45' (lewo/prawo) oraz
15"/35" (gÓra/dÓł); co
najmniej wejścia i wyjŚcia:

SD/HD-SDI,

HDMI,

Composite (BNC) oraz
Y/C (S-Video); mozliwośĆ
pzetwazania obrazu w
zakresie:

kontrastu,

jasnoŚci
nasycenia,

odcienia/ostroŚci,

B; monitor
zapewniac
formatow:

R' G

i

powinien

obsługę

480/59.94i,

480/59.94p, 576150i,
576/50p, 720t23.98p,
720t24p,
720t30p,

720125p,

720159.94p,

720150p,
720160p,

1080/23.98psf,
1 080/24psf,v1 080/23.98p,
1080124p,

1080125p,

1080/50i,

'1080/50p,

1080129.97p, 1080/30p,
1

080/59.94i, 1 080/59.94p,

1080/60i, 1080/60p;

DV Bateria oraz
ładowarka; monitor
powinien byc wyposazony
w monochromatyczne

i

kolorowe funkcje wartoŚci

szczytowych;

uchwyt

(przegubowe ramię) o
wysokoŚci nie mniejszej
niz 6'' długościi wadze
KonweńeryDVl -4sztuki
kowerter umozliwiający
przedłuzenie połączenia
DVI-D przy zastosowaniu
tradycyjnych kabli SDI

-

(moŻliwoŚc

monitorem

BlackMagic
DVI

Extender

kierowania
komputera

3
z formatu DVI

poprzez router
Gb/s
SDl); mozliwoŚc konwersji
do
il!.:a-i.
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regularnego HD/SD-SDl.;

video

lnputwymagania

minimalne: video input -

conajmniej lxDVI-D;

video output - co najmniej
'1

x3GB/sSD/HD-SDI;

obsługa co

najmnije

niniejszych standardow:
720 x 486 dla 525i159,94
(NTSC), 720 x 576 dla
625il51 (PAL); 1280 x720
dla 720HD i 1920 x 1080
dla 1080HD formatow

niezbędna
video;
kompatybilnoŚÓ

z
uządzeniami HDLink; co
najmniej jeden poń USB
2'0 o przepustowoŚci nie
mniejszej niŻ 480Mb/s;
mozliwoŚć zasilania przez
konweńera

USB;

Monitor dotykowy

-

NVOX MPC

1

sztuka - monitor dotykowy
podwyzszonej

o
rozdzielczoŚci
kontrastowoŚci;

I

121 T

i

co

najmniej jedno wejŚcie

VGA

komputerowe;

matryca LCD co najmniej

12,1 cala TFT 4'.3,
jasnoŚć co najmnije
350:1, kontrast na

co najmniej
, rozdzielczoŚc do
1024x768, monitor
powinien zapewniac

poziomie
500:1

fizyezną

rozdzielcznośc

na poziomie 1024x768, co

najmnije 1 wejŚcie SVideo oraz USB, czarny

kolor obudowy, w
zestawie musi znajdowac
się kabel VGA, sterowniki
dosterowania dotykowym
komputerem,

instrukcja

Zespół

zasiIania

obsłuqi orazzasilacz

awaryjnego-lsztukaskładający się z zasilacza

i

akumulatora; kształt
napięcia wyjŚciowego

Zespół
Zasilania
Awaryjnego

1

zzA-400-s

czysty sinus, maksymalna
rÓwna 400W'

moc

akumulator zelowy

o

pojemnoŚci nie gorszej niz

26Ah oraz napięciu 12V;

obudowa

powinna

zezwalac na mozliwośĆ
zawieszenia na ścianie;
typ konektora - klemy;
pełna
izolaĄa

weiŚcia/wviścia:

klasa
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ochronności - l klasa;
akumulator powinien byÓ
wykonany w technologii
VRLA
Monitor panoramiczny
24-calowy - 4 sztuki

rozmiar

DellU2410f

wyŚwietlanego

obrazu nie mniejszy niz
2Ę-cale (przekątna nie
mniejsza niŻ 60 cm);
płaskoekranowy monitor

panoramiczny

powiezchnia

(16:10);

ekranu

być pokryta
przeciwodblaskową
powłoką typu H3;
powinna

i

:

optymalna rozdzielczośc
na poziomie 1920x1080;
kontrasi nie mniejszy niz
'1000:1

;

maksymalny

wspołczynnik kontrastu

dynamicznego 80000:1
czas reakcji nie dłuzszy
niż 6 ms (od szarego do
;

szarego); maksymalny kąt

widzenia 17Bol178o

(w

poziomie);

pionie/w

obsługa kolorów na
poziomie co najmniej
1

WeWnętrzne

mld;

pzetwazanie

nie

mniejsze niŻ 12 bitÓw;
liczba pikseli na cal nie

mniejsza niŻ 92', posiada
najmniej złącze YGA,
DVI-D (koniecznie z
obsługą standardow
HDcP)' DisplayPoń (DP)'
Component, Composite,
HDMI; monitor powinien
posiadac wbudowany
czytnik kań pamięci oraz
koncentrator USB 2.0 Hi-

co

Speed; jasnośÓ na

400 cdlmZ',
ekranowe przyciski
poziomie

dotykowe zgodne
technologią
Touch;

z

Capacitive
pobor mocy w

warunkach normalnej
pracy na poziomie nie
większym

niŻ

75W;

podstawa pod monitor z
mozliwością regulowanej

wysokoŚci,

regulacji

nachylenia, obrotu w
poziomie, obrotu w pionie

i

z

wbudowanym

syste m em r ozmieszczania
mozliwoŚc
kabli;

mocowania do montaŻu
monitorow LCD zgodnych
ze standardem VESA;
p.o Dvrmoła
.
Robert ({tułatt'sIłt.
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forma

senrisu
dla
monitora panoramicznego
powinna zapewniać co

gwarancyjnego
najmniej opcję

tzw.

,,service - next business
day" (senuis gwarancyjny
najpÓŹniej następnego
dnia roboczeqo u klienta.
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Załączniknr 3

OSWIADCZEN IE WYKONAWCY
Z ART.22 UST. 1 USTAWY PZP
Nazwa zadania.

Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potzeby projektu reaIizowanego pzez centrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 30231 300-0, 30230000-0, 302371 00-0, 30231 320-6.
Nazwa i adres Wykonawcy:

oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamÓwień publicznych z dnia 29'a1'2004r. (tekst jednolity Dz. U' z
2010r', Nr 113, poz.759 z poŻn. zm.). Ubiegając się o udzielenie powyższego zamowienia oświadczamy'
Że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamÓwieniu i Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia
dotyczące:

a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziałalnościlub czynności,jezeli przepisy prawa

nakładają

obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
zamowienia,
d) sytuacjiekonomicznejifinansowej.

dnia

oraz osobami zdolnymi do

wykonania

imię, nazwisko (pieczęÓ) i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

.:,:,:'w:,r,
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Załącznik4

oŚWADczEN lE WYKoNAWGY o Nl EPoDLEGAN| U vVYKLUczENlU
NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:

Dostawa monitorów wrazzakcesoriami na potrzeby projektu realizowanego przez Gentrum
TechnotogiiAudiowizualnych. CPV 30231300-0, 30230000-0, 30237100-0' 3023'1320-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

oświadczeniez$2ust. 1pkt 1 Rozporządzenia PrezesaRadyMinistrÓwzdnia30grudnia2009r.Wsprawie

rodzajow dokumóntÓw, jakich moŻe Żądac ZamawiĄący od Wykonawcy, oraz form' w jakich te dokumenty
mogą byc składane (Dz' U z20o9r' Nr 226' poz. 1817).

oświadczamy,Że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie ań.
24 ust. 1 ustjwy - Prawó zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r' (tekst jednolity Dz. U. z2010r', Nr 113,
poz' 759 z pÓŻn. zm.)'

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

imię, nazwisko (pieczęÓ) i podpis osoby

u powaŻn ionej do reprezentowan ia Wykonawcy

p.o Dyre
Robert
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Załączniknr 5

OSWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
Nazwa zadania.

Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego przez Gentrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 30231300-0, 30230000-0, 30237100-0, 3023'1320-6.
Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalnościgospodarczej prowadzonej przez''
'........'.'(nazwa organ u wyd ającego zaświadczen ie)

cod numerem

oświadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
zamowień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedno|ity Dz. U' z 2010r., Nr 113, poz.759 z pożn' zm.),
ktory mowi. ze z postępowania wyklucza się WykonawcÓw, w stosunku do ktorych otwańo likwidację lub
ktorych upadłoŚĆ ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcow, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ
zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycie|i przez likwidację
majątku upadłego.

Zakres prowadzonej działalnościgospodarczej zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności:

dnia.

imię, nazwisko (pieczęc) i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załączniknr 6
Umowa nr .................
Projekt
Zawarta w

dniu

.. we Wrocławiu pomiędzy: Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA,

ul. Wystawowa 1, 5'1-618 Wrocław, NlP: 896_000-56-38' REGON 000274909 zwanądale1 ,,Zamawiającym"

reprezentowanąprzez:
Dyrektora - Roberta Gawłowskiego

a

n

zwanym

REGON:

NIP:
,,Wyko

awcą'', ktÓrego reprezentuje:

dalej

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku,
Dz'U. Nr 113, poz' 759 zpoŻ. zm. ), zostałazawańa umowa o następującej treŚci:
1. Pzedmiotem

s1

umowy jest realizacja zadania pn"

Dostawa monitorów wrazz akcesoriami na potrzeby pĘektu realizowanego przez Centrum
Technologii Audiowizualnych. CPV 30231 300-0, 30230000-0, 302371 00-0, 30231320-6.

zgodnie

z'.

a) Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia
b) ofeńą Wykonawcy

będ ącym i nteg ral nym i załącznikami n
za kwotę wynagrodzenia:
i

brutto
słownie:
2'

i

n iej

szej

um

owy,

.... PLN

-.......

zł

Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu zamÓwienia określonego w

ofercie.

3. Wvkonawca oświadcza, Że wvcenił wszystkie elementv niezbedne do prawidłoweqo wvkonania umowv. W
zwiazku z tvm wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wvkonawcv zwiazane z nieprawidłowym skalku|owaniem
ceny lub pominieciem pewnych elementow niezbędnych do prawidłoweqo wykonania umowv.
Wykonawca nie moŻe bez zgody Zamawiającego przenieŚć wierzytelnoŚci wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. W pzypadku zmiany urzędowej wysokoŚci stawki podatku VAT' na wniosek Wykonawcy, zostanie

4'

sporządzony aneks

do umowy

z

tego

faktu.

s2

'1. Termin realizacji zadania

2. Dostawa nastąpiwłasnym

uwzględniający zmiany wartości umowy wynikający

i staraniem przez Wykonawcę'
nastąpiw siedzibie Zamawiającego.

transportem

3. Wydanie przedmiotu umowy

4. odbiÓr

przedmiotu umowy dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy
obecności obu stron. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru braków iloŚciowych lub
jakościowych oraz uszkodzenia przedmiotu umowy, Zamawia1ący wyznaczy Wykonawcy termin na
dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad i w iloŚci wynikającej z zamowienia. Strony sporządząna tą
okoliczność stosowny protokoł.
5. Protokoł przyjęcia przedmiotu dostawy o ktÓrym mowa w ust. 4 niniejszej umowy stanowic będzie podstawę
do wystawienia faktury.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy

po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru' w ciągu do 30

dni

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury'

s3

Strony zgodnie oświadczają, Że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia zawierający m.in' istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
Wykonawcy oraz, Że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamÓwienia
publicznego i stanowią jej integralną częśÓ.
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s4

1. Jako koordynatora ZamawiĄący wyznacza'. ... ..

2. Jako koordynatora Wykonawca wyznacza:

... ...

s5

Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek
organizacyjnych ponosi pełną odpowiedzialnośc za ich działanie |ub zaniechanie działania, jak za swoje
własne działania.

s6

1' Strony postanawiają, ze obowiązującąje formą odszkodowania są kary umowne.
Wykonawca płaciZamawiającemu kary umowne:

2'

a)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za nieterminowe usunięcie wad, stwierdzonych przy
odbioze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości0,1o/o wartoŚci umownej brutto wymienionej w $ 1
ust. 1 niniejszej umowy, zakaŻdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy WwysokoŚci '10% wartoŚci
umownej brutto wymienionejw $ 1 ust 1 niniejszej umowy.

3' Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy zprzyczyn

zaleŻnych od Zamawiającego w wysokoŚci 10% wańości umownej brutto wymienionej w $ 1 ust 1 niniejszej
umowy z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w art. 145 PZP.

4. Wykonawca wyraŻa zgodę

za wykonanie pzedmiotu umowy.

na

potrącenie naliczonych

kar

umownych

z

Wynagrodzenia

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŻszĄącego wartoŚc kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

6' W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującej, Że wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moŻna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZamawiĄący moŻe
odstąpic od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŻszych okolicznoŚciach; w takim
pzypadku Wykonawca moŻe Żądać wyłącznie wynagrodzenia naleznego mu
umowy.

z

tytułu wykonania części

7.

Zamawia1ącv moze takŻe niezwłocznie odstąpiÓ od umowy, jezeli Wykonawca wykonuje zamówienie
nienalezycie, niezgodnie z umową, specyfikacją i poleceniami osÓb reprezentujących Zamawiającego oraz
bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamowienia.

s7

1. okres gwarancji na dostarczony sprzęt objęte umową wynosi .'... miesięcy. okres rękojmi jest rÓwny

okresowi gwarancji.

2. okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub
usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
3' W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądÓw i nieodpłatnego
usuwania zaistniałych wad'

4. Wady wykryte w własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

5. odbioru gwarancyjnego dokona komisja powołana pzez Zamawiającego w terminie 5 dni przed upływem

okresu gwarancji

i

rękojmi.

W

protokole odbioru gwarancyjnego strony określązakres wad

itermin dla ich usunięcia.
B. Zamawiający moze realizowaĆ uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŻnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rczpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu
i usterek

umowy.

7. \N przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłuŻeniu o okres
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeŻonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego
protokolarnie.

s8

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą byĆ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznoŚci.
2. Dopuszcza się mozliwośc dokonania zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treŚci ofeńy,
na podstawie, ktÓĘ dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okolicznoŚciwymienionych ponizej, z uwzględnieniem podawanych warunkÓw ich wprowadzenia:
2. 1 . Zmiana term inu realizaĄi zadania'.
a) gdy organy i instytucje odpowiedzialne za wydanie stosownych dokumentÓw dotyczących przedmiotu
umowy nie wydały w ustawowym terminie stosownych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń itd.
2.2. Zmiany osobowe:
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a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktÓrego Wykonawca wykonuje pzedmiot umowy; zmiana jest

mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada toŻsamą wiedzę i doŚwiadczenie zawodowe,
potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania ZamÓwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa W porÓwnanlu do wskazanego W ofercie Wykonawcy, o ile
posłuŻenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrÓcenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
naleŻnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu pzedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porÓwnaniu do wskazanych w slWZ. Zmiana ta nie moze
dotyczyc czynnoŚci, ktÓre zgodnie z SIWZ muszą byc wykonane przez Wykonawcę osobiście.
Pozostałe zmiany:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest kozystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu
r ealizaĄi u mowy, zm n iej sze n ie wańości za m Ówie n a)

b)

2'3.

i

;

b) zmiany urzędowej stawki VAT; Jeślizmiana stawki będzie powodowaĆ zwiększenie kosztÓw wykonania
umowy po stronie Wykonawcy ZamawiĄący dopuszcza mozliwośc zwiększenia wynagrodzenia o kwotę rÓwną
roŻnicy w kwocie zapłaconego podatku.
c) pzypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne
czynniki zewnętrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktore będą miały wpływ na treŚÓ
zawańej umowy itermin realizacji;
d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy;
e) rezygnacja pŻez ZamawiĄącego z realizacji częŚci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
pzysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, wzy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
Świadczenia i udokumentowane koszty, ktÓre wykonawca poniÓsł w związku z Wynikającymi z umowy
planowanym i Świadczeniami.

'1.

se

W razie powstania Sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamÓwienia publicznego

strony rozwiąŻąspor między sobą.
2. W pzypadku nierozwiązania sporu między sobą' sprawy rozstrzygac będzie Sąd właŚciwy dla siedziby
Zamawiającego.

s10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo Zamowień Publicznych
(tekstjednolityz2010r.Dz.U' Nr113' poz.759zpoŻ.zm')oraz Kodeksu Cywilnego.

s11

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄcY

WYKONAWCA

Akceptuję projekt umowy

o

so by/o so

:

imię, nazwisko i podpis/podpisy
b u pow a Ż n ionyc h do re p re z e n tow a n i a Wy ko n awcy
;!;!!
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