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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
tel./fax 52 30 20 517
Adres strony internetowej zamawiającego; www.zninskidomkultury.pl
NIP 562 175 29 57
REGON 340 348 620

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej
„ustawą”.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ust. 1 ustawy najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego ofert została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia
jakości oferty kulturalnej Żnińskiego Domu Kultury.
2. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej
i telewizyjnej
51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i
wideo
32342000-2 Urządzenia głośnikowe
32342412-3 Głośniki
3. Zakres prac, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania
instalacji,
2) dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych
materiałów i urządzeń,
3) montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń,
4) dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,
5) wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu prac
słaboprądowych - Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i
konstrukcji wsporczych w taki sposób, aby były one trwałe i pewne,
6) wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych
otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności
ogniowej,
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7) wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich obróbką i
uszczelnieniem,
8) dokonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz
przedłożenie wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji
9) przedłożenie kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych
urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.
4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia z obsługi zamontowanych urządzeń
dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku 6 do SIWZ.
6. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
Zamawiający informuje iż niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części.
7. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie przewiduje udzielania powyższych zamówień.
8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia. W przypadku wykonania zamówienia z pomocą
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2;
Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA; GWARANCJA I WARUNKI
PŁATNOŚCI
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego postępowania w terminie
nie dłuższym niż do 30.09.2020 r.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy,
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodniez deklaracją określoną w
Formularzu Oferty nie krótszej niż 24 miesiące.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
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1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1, 24 ust. 5 pkt. 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 2 dostawy polegające na
dostawie i montażu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na łączną kwotę
100 000,00 zł brutto – Zamawiający dopuszcza, aby dostawa sprzętu j/w
realizowana była w ramach odrębnych umów (osobno sprzęt nagłaśniający i
osobno sprzęt oświetleniowy), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość tych dostaw ma
wynieść co najmniej 100 000,00 zł brutto.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.c) części 5 SIWZ, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
8. Zamawiający w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów (np. zobowiązania, o którym
mowa w pkt. 5 części 5 SIWZ), które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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2) zakres wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 części 5 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4 części 5 SIWZ.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku składania
oferty przez podmioty występujące wspólnie wykonawcy zobowiązani są do:
1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności:
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania
pełnomocnika.
2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być
podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa
musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
1. KLAUZULA ZASTRZEŻONA, O KTÓREJ MOWA W ART. 22 UST. 2 USTAWY
PZP. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5;
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
2) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 2 części 5 SIWZ,
3) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.
1 pkt. 13-23 ustawy,
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zachodzą
przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA;
1.

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w części 5 SIWZ
oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca musi złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią odpowiednio wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu.
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2) części 6 SIWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6
SIWZ.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 5 oraz 7 części 5 SIWZ,
jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
www.zninskidomkultury.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z
otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dokumentów.

2.

3.

4.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 części 6 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
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chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym
mowa w pkt. 4 i 6 części 5 SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
6. W sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu tj. pkt. 2 ppkt.
1), 2), 3), 4) części 7.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
10. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką|
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
11. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”.
W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z
oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej
ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
12. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza i dołączyć do oferty.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, za wyjątkiem
oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganie wykluczeniu, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26
ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej, zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie lub mailem adres: dyrektor@zninskidomkultury.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania tą samą
drogą.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający
udostępni na swojej stronie internetowej www.zninskidomkultury.pl a także przekaże
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.
Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Magdalena Zygmunt
Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres:
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
dyrektor@zninskidomkultury.pl
We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy wskazywać
nr sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę niniejszego zamówienia.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty oraz formularza cenowego, który
stanowi Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1a do SIWZ.
2. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 części 6
SIWZ oraz pełnomocnictwa wymagane zapisami SIWZ.
3. W Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ - jeżeli wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia to jest zobowiązany do wskazania tych
części oraz firm (nazw) tych podwykonawców w miejscu do tego przeznaczonym. Brak
wskazania, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

4. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, np. na
komputerze.
5. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na
formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.
Upoważnienie do działania i wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu i na
rzecz wykonawcy, w tym do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
onoz treści oferty.
7. W przypadku, gdy wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie reprezentuje
pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
oraz zaparafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika.
9. Wszelkie zmiany i korekty winny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
10. Dokumenty lub oświadczenia przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone
klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby/osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika, na każdej stronie kopii lub na jednej ze stron
wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
12. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób zabezpieczający ofertę przed
zdekompletowaniem.
13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem złożeniem oferty.
14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według
poniższego wzoru:
„Oferta w postępowaniu na Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia
jakości oferty kulturalnej Żnińskiego Domu Kultury „Otworzyć na jawnym otwarciu
ofert w dniu 17.08.2020"
15. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
Musi być starannie zamknięta a w miejscu zamknięcia opieczętowana pieczęcią
Wykonawcy.
16. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
17. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ofertę z dopiskiem na zmienionej
części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji
„zmiana do oferty”.
18. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
do składania ofert.
20. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu
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Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie
i opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Ofertę należy złożyć w sekretariacieŻnińskiego Domu Kultury ul. Pocztowa 15
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2020 r. o godz. 09:00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu
oferty przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2 niniejszej części.
Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej
zgodnie
z zapisem pkt. 15 części 11 SIWZ i oznaczonej dodatkowo napisem „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Żnińskiego Domu
Kultury.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowe
www.zninskidomkultury.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
1. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała
negocjacjom przy podpisaniu Umowy.
2. Oferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i niezmienną .
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej
walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego
oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
5. Wykonawca składając ofertę określi, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę
podatku VAT oraz wartość brutto wszystkich pozycji formularza cenowego,
stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ.
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6. Cenę oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji formularza cenowego
wpisana w pozycji ,,wartość ogółem” oraz w odpowiednim wierszu formularza oferty
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Cena oferty (w rozumieniu ustawy art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) zawiera wszystkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
10. Zamawiający przewidział rozliczenie w PLN. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej
w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstaniau zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT;
1.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. Pozostałym
ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
C- Cena ofertowa brutto

60%

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
TG-Termin gwarancji 40%
za 48 miesięczny termin gwarancji – 40 pkt
za 36 miesięczny termin gwarancji – 20 pkt
za 24 miesięczny termin gwarancji – 0 pkt
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Zamawiający informuje, że najkrótszy termin gwarancji to 24 miesiące, najdłuższy 48
miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od dnia zakończenia robót, potwierdzonego
protokołem
Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny
ofert, obliczona wg wzoru:
O = C + TG
2.

gdzie:
O - ostateczna wartość punktowa badanej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „cena”
TG - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „termin gwarancji”

3.

4.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

15.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;
1.

2.

3.
4.
5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego w miejscu i czasie określonym przez
zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY;
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Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;
1.

2.
3.

Przyjmuje się, że zapisy wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
niezakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte
przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.

4.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w którego obecności
udostępnione zostaną dokumenty
4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę
wynosi 0,40 zł
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin
jego urzędowania
W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
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zastosowanie przepisu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień publicznych (tj.
Dz.U 2019 r., poz. 1843) oraz Kodeks cywilny.
20.INFORMAJA ZWIĄZANA W ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żniński Dom Kultury ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Żnińskim Domu Kultury jest Jerzy Gerszewski
iod@oin.info.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup nagłośnienia
i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej Żnińskiego Domu
Kultury prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr1
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a
3. Oświadczenie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu– załącznik nr 2
4. Oświadczenie potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu–
załącznik nr 3
5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej– załącznik nr 4
6. Wzór umowy– załącznik nr 5
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej Żnińskiego
Domu Kultury.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena całkowita brutto oferty: ...........................................zł
słownie:
....................................................................................................................................złotych
(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości)

2. Termin realizacji do 30.09.2020 r.
3. Deklarowany okres gwarancji…………………….. miesięcy
Zamawiający informuje, że najkrótszy termin gwarancji to 24 miesiące, najdłuższy 48
miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od dnia zakończenia robót, potwierdzonego
protokołem
4. Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego
w SIWZ (w tym w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy).
5. Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SIWZ
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ.
3. Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone
zapisami SIWZ.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń.
6. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej
wymienionych części zamówienia *:
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Nazwa części zamówienia

L.p.
1.

………………………………………………………………………….………

…

………………………………………………………………………….………

…

………………………………………………………………………….………

* wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
7.

8.

9.

Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. / Oświadczamy, że oferta zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji*. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach………….
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). )
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Jesteśmy (zaznaczyć właściwe poniżej)
1) mikroprzedsiębiorstwem
2) małym przedsiębiorstwem
3) średnim przedsiębiorstwem

Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………, dn. ………………….
(miejsce i data)

……………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 1a do SIWZ
……………………………..
……………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Oferujemy zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej Żnińskiego
Domu Kultury o parametrach zgodnych z opisem w załączniku nr 6

Lp.

Nazwa

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

Cena
jednostkowa
netto

1

2

3

4

5

Stawka
Cena
Wartość brutto
Nazwa
Vat
jednostkowa
(iloczyn
handlowa/nazwa
brutto
kolumny 4 i 7)
producenta
6

7

8

9

1. Zestaw oświetlenia scenicznego
1.1

Głowa ruchoma
typu wash

szt.

4

1.2

Głowica ruchoma
typu spot

szt.

4

1.3

Reflektor teatralny
+ żarówka+ boczne
skrzydełka

zestaw

12

2. Zestaw urządzeń peryferyjnych oświetlenia
2.1

Sterownik do
oświetlenia

szt.

1

2.2

Rozdzielacz
sygnału dmx

szt.

1

2.3

Uchwyt montażowy
do świateł 30 mm

szt.

14

2.4

Uchwyt montażowy
50 mm

szt.

8

2.5

Dimer dmx 4
kanały

szt.

1
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2.6

Dimer dmx 6
kanałów

szt.

1

2.7

Wytwornica dymu

szt.

1

2.8

Kratownica /12 m

zestaw

1

3. Zestaw nagłośnienia sceny
3.1

Kolumny szeroko
pasmowe +
pokrowiec

szt.

6

3.2

Kolumny
niskotonowe +
pokrowiec

szt.

6

4. Zestaw urządzeń peryferyjnych sceny
4.1

Mikrofon wokalny
kardioidalny

szt.

2

4.2

Mikrofon
dynamiczny do
stopy perkusji

szt.

1

4.3

Mikrofon
dynamiczny
kardioidalny
instrumentalny

szt.

2

4.4

Kompaktowa
konsola cyfrowa

szt.

1

4.5

Stagebox 32
kanałów

szt.

1

4.6

Case/ Kufer do
konsoli

szt.

1

Ekranowy kabel na
bębnie -50 m

szt.

1

zestaw

1

4.7
4.8

Instrumentalny
mikrofon
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pojemnościowy
4.9

Mikrofon
dynamiczny
instrumentalny do
werbla

4.10 Mocowanie do

szt.

3

szt.

3

szt.

1

szt.

6

szt.

8

szt.

2

szt.

2

zestaw

2

szt.

2

szt.

1

szt.

1

mikrofonu bębna
4.11 Kompaktowy case

do sprzętu
4.12 Statyw

mikrofonowy z
ramieniem i
składanymi
nóżkami
4.13 Przewód

mikrofonowy
XLR/XLR 3 m
4.14 Przewód

mikrofonowy
XLR/XLR 5 m
4.15 Przewód

mikrofonowy
XLR/XLR 10 m
4.16 Mikrofony wokalne

bezprzewodowe
4.17 Cyfrowy system

bezprzewodowy z
mikrofonem
4.18 Statyw

mikrofonowy niski
łamany
4.19 Mini Jack- kabel

audio 1,5 m/
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4.20 Przenośny system

szt.

1

szt.

4

szt.

1

nagłośnieniowy
4.21 Kolumna aktywna

odsłuch
4.22 odtwarzacz

Wartość ogółem:

………………, dn. ………………….
(miejsce i data)

……………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą)
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn:

Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej
Żnińskiego Domu Kultury
Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawyoraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,
………………………………..…………
(miejsce i data)

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
…………………..……
………………………………..…………
(miejsce i data)

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………..…………………………………….
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………………..…………
(miejsce i data)

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

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

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą)
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn:

Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej
Żnińskiego Domu Kultury
Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w pkt. 2 części 5 SIWZ.
………………………………..…………
(miejsce i data)

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w pkt. 2 części 5 SIWZ polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………….………………………………………………..…..…………
..…………………………………………………………………………………..……..…
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………….…
(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
………………………………..…………
(miejsce i data)

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

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

……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty
kulturalnej Żnińskiego Domu Kultury







nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w treści art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co Wykonawcy którzy złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu*,
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w treści art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co Wykonawcy którzy złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu*,
nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*.

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

…………………………………
pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić
UWAGA: Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr …. (WZÓR)

W dniu ..................................... r. w ………………. pomiędzy:
Żnińskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. Pocztowej 15, (88-400 Żnin)
NIP: ……………., REGON: ……………….
reprezentowanym przez:
1. ...................................................................................................
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................
NIP: ………………., REGON: ………………………
reprezentowanym przez:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"
zwanymi także w umowie łącznie „Stronami”,
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r.,
w trybieprzetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawozamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
ustawą Zamawiający powierza, aWykonawcę przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej
Żnińskiego Domu Kultury realizowanego w ramach projektu: program MKiDN Infrastruktura domów Kultury „Zakup nagłośnienia i oświetlenia w celu podniesienia
jakości oferty kulturalnej Żnińskiego Domu Kultury.”, zwane dalej zamówieniem lub
przedmiotem umowy,w zakresie i na warunkach określonychw specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.
2. W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności :
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1) dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do
wykonania
instalacji,
2) dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą,
uszkodzeniemlub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych
materiałów i urządzeń,
3) montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń
4) dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,
5) wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu
Wykonawcy prac słaboprądowych - Wykonawca jest obowiązany do dostosowania
wszelkich podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób aby były one trwałe
i pewne,
6) wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych
otworów przyprzejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej
odporności ogniowej,
7) wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich obróbką
i uszczelnieniem,
8) dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz
przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji
9) przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich
zastosowanych urządzeń,osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również
dokumentacji powykonawczej celemdokonania odbioru tych prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie szkolenia z obsługi
zamontowanychurządzeń dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 września 2020 r.
2. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do
odbiorukońcowego przedmiotu umowy w terminie nie później niż na 3 dni przed
planowanym odbiorem przedmiotu umowy.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
b) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, wolnego od wad,
c) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy,
wolny od wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
- obowiązującymi przepisami prawa,
- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
- najwyższą starannością,
stosowania wyrobów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,
deklaracjezgodności,przed przystąpieniem do montażu, instalacji urządzeń,
materiałów, wyrobów itp.,Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
przedstawicielowi Zamawiającegodokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów i wszelkichinnych wymaganych przepisami prawa
dokumentów), które pozwolą na ocenę zgodnościwyrobów z dokumentacją oraz ofertą
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego na tejpodstawie wydaje zgodę na
przystąpienie do danego zakresu prac,
zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.:
ubezpieczenie ododpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące
roboty związane zprzedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej
niż………………………………………Wykonawca jest zobowiązany do posiadania
w/w umowy
ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin
ważności przedłożonej umowy ubezpieczenia będzie upływał w trakcie realizacji
zamówienia,Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia terminu obowiązywania
posiadanej umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia o
wartości nie mniejszej niż cenaofertowa brutto oraz przekazania kopii tych
dokumentów Zamawiającemu najpóźniej z datąupływu ważności poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub
polisy). Sankcję niewykonania obowiązków, o których mowa powyżej stanowi
uprawnienie Zamawiającego do zastosowania kary umownej, o której mowa w §10
ust.1 lit. e) umowy.
utrzymywania miejsca wykonywania prac w porządku oraz do bieżącego usuwania
odpadóww tym niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami
prawa,
do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku
realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in.
zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne
oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko, zapewnić ich odzysk oraz
prawidłowe unieszkodliwienie),
do zabezpieczenia wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi pozostawionych lub
składowanych na terenie ……………………… na własny koszt i ryzyko,
zapewnienie na własny koszt prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych
pracmontażowych oraz obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy
wykonywanych pracach montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania
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szczególnej ostrożności istosowania zabezpieczeń zapobiegających ewentualnym
uszkodzeniom elementów wnętrzbudynku,w którym wykonywane będą pace.
i) dokonanie pierwszego uruchomienia zamontowanych urządzeń i systemów,
j) przeprowadzenia szkolenia z obsługi zamontowanych urządzeń dla osób
wyznaczonych przez Zamawiającego,
k) dokonywania w okresie objętym udzieloną gwarancją, w ramach wynagrodzenia
umownego,wymaganych przeglądów i kompletnych czynności konserwacyjnych
(serwisowych),wymaganych do utrzymania gwarancji na dostarczonych,
zamontowanych lubzainstalowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia
urządzeniach i systemachwzakresie elektroakustyki, akustyki wnętrz i oświetlenia, bez
wezwania zamawiającego,
l) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli
dokumentówdotyczących montowanych urządzeń i realizowanych dostaw,
stosowanych w ich tokuwyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji
zamówienia,
m) przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż,
n) bieżącego zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego prac ulegających zakryciu
lubzanikowi, które będą odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego, pod
rygorem obowiązku odkrycia praca na koszt i ryzyko Wykonawcy
o) przed przekazaniem przedmiotu umowy do odbioru, do usunięcia we własnym
zakresie i nawłasny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych prac
lub do pokrycia kosztów ich usunięcia,
p) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
q) przekazania
Zamawiającemu
dokumentów
pozwalających
na
ocenę
prawidłowegowykonania prac zgłaszanych do odbioru oraz innych dokumentów
potwierdzających, że spełniają wszelkie normy i wymagania przewidziane prawem,
r) nieodpłatnego
uczestniczenia
w
czynnościach
odbioru
końcowego,
przeglądachgwarancyjnych i w ramach rękojmi w okresie gwarancji i w okresie
rękojmi za wady nawezwanie Zamawiającego,
s) usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie
odbiorukońcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w
terminachwyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych i w
ramach rękojmi.
3. Za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów BHP oraz innych
obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz za
wszelkie inne szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w
§1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Strony ustalają do nadzoru i realizacji postanowień umownych następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego: __________________
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Kontakt telefoniczny pod numerem tel. _______________ , fax. _______________
e-mail ___________________
b) ze strony Wykonawcy: ___________________.
Kontakt telefoniczny pod numerem tel._______________, fax. ________________
e-mail ___________________
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 PODWYKONAWCY
Niniejszy paragraf zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w
ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYKONAWCA powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie
(podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową, tj.: a) wykonanie __________________
firma o nazwie: ______________________ z siedzibą w _________________
reprezentowana przez:_________________, b) wykonanie __________________ firma o
nazwie: ______________________ z siedzibą w _________________ reprezentowana
przez:_________________, Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.
Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z własnym podwykonawcą, a także na dokonanie
zmian w takiej umowie jest wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany do ukształtowania umowy z własnym podwykonawcą zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w szczególności w zakresie wymagań umownych określonych w
niniejszej umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania oraz uchybienia każdego ze
swoich podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania lub zaniechania
Wykonawcy.
Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu za pośrednictwem
Wykonawcy projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
powierzonej części przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia
do treści projektu umowy lub zmiany projektu umowy – Podwykonawca obowiązany jest
uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia i przedstawić projekt lub jego zmianę do ponownej
akceptacji.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie
3 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcą lub od dnia zamiany takiej umowy, przedłożyć Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zawartego aneksu.
Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie również do umów z dalszymi
podwykonawcami.
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§ 6 PRZYGOTOWANIE ODBIORU KOŃCOWEGO
1.
2.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
przedmiotu umowy, nie później niż 3 dni przed planowanym odbiorem umowy.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym: - dokument/y stwierdzający/e udzielenie przez wykonawcę
gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia wraz z warunkami gwarancji i serwisu
gwarancyjnego (które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy), dokument/y (w języku polskim) stwierdzający/e udzielenie przez producenta/ów gwarancji
na dostarczone urządzenia i produkty wraz z warunkami gwarancji i serwisu
gwarancyjnego wraz z dokonaniem przeniesienia na zamawiającego wszystkich uprawnień
wynikających z tych gwarancji, - instrukcje obsługi technicznej i eksploatacji
zamontowanych urządzeń i produktów wraz z danymi technicznymi oraz prospektami.
Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę (w języku polskim) wraz z urządzeniami i
sprzętem powinna obejmować następujące elementy: dane dotyczące identyfikacji
urządzenia (nazwa, typ, producent), informacje dotyczące przechowywania i transportu,
informacje dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego wyposażenia i
sprzętu (warunki pracy, opis techniczny), instrukcje obsługi, informacje dotyczące
utrzymania ruchu, w tym także wymagań
w zakresie konserwacji, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych,
wszelkie wymagane prawem atesty, oświadczenia, certyfikaty i aprobaty, związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
§ 7 ODBIÓR KOŃCOWY
Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 3 dni,
licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego.
Poprzez zakończenie pełnego zakresu przedmiotu umowy należy rozumieć dokonanie
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek za protokołem zatwierdzonym przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, najpóźniej w terminie określonym w §2 ust.
1 umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz:
- umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem –
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o taki procent, o
jaki wada obniża wartość przedmiotu umowy,
- uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający sporządza protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru.
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5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie możliwy na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Gdy wady zostaną usunięte, procedura odbioru zostanie powtórzona.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie w zastępstwie Wykonawcy i na
jego
koszt
i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
8. W przypadku gdy dostarczane na etapie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia
produkty nie będą zgodne z treścią oferty wykonawcy, Zamawiający ma prawo i będzie
żądał wymiany produktu/ów na spełniające wymogi jakościowe (techniczne i użytkowe)
określone
w
SIWZ
i w ofercie Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 8 WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie
ryczałtowe
w
kwocie
brutto:
_________________zł,
słownie
brutto:
_________________________, zgodnie ze stanowiącymi integralną część oferty i
niniejszej umowy – formularzem oferty.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
określone w niniejszej umowie.
3.Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą
końcową po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek za
protokołem, o którym mowa w §7 ust. 2.
Faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego przelewem na
wskazany
w fakturze rachunek bankowy. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane
bez jego zgody.
Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), może wystawiać
Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spełniać
wszystkie wymogi określone w w/w ustawie. Termin płatności takiej faktury będzie
liczony zgodnie z ust. 4 od daty prawidłowo wystawionej i zamieszczonej przez
Wykonawcę na Platformie faktury.

§ 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty montażowe, urządzenia, produkty,
materiały) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

miesięcy, niezależnie od rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §7 ust. 2.
Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony niniejsza umowa,
w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów wymaganych
w §6 ust. 2 tiret pierwszy.
Jeżeli okres gwarancji udzielony przez Producenta jest dłuższy niż okres gwarancji
udzielony przez Wykonawcę, wszelkie prawa wynikające z gwarancji producenta
przejmuje Zamawiający. Na tą okoliczność wykonawca przekaże Zamawiającemu
stosowne oświadczenie i dokumenty konieczne do korzystania z gwarancji producenta.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu
gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na
wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, na
warunkach opisanych w niniejszej umowie.
Gwarancja obejmuje zakres przedmiotu umowy wyszczególniony w §1:
a) w przypadku gdy wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji określonym w §9
ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych lub do
dostarczeniai zamontowania wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu
przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu umowy (lub jego części) wolnego od wad,
jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 naprawy danego zamówienia,
a przedmiot dostawy jest nadal wadliwy.
b) w przypadku zaistnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady na
miejscu jej wystąpienia, a jeżeli to nie będzie możliwe do odebrania wadliwego
przedmiotu zamówienia i jego naprawy oraz dostarczenia i ponownego zamontowania po
usunięciu wad na swój koszt.
c)Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady. W przypadku nie usunięcia wady
Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
d) Każda naprawa wydłuża czas gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia
wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.
e) Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja lub wandalizm
koszty usunięcia szkody nie będą obciążały Wykonawcy, a naprawa takiej usterki nie
wydłuża okresu gwarancji. W pozostałych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy
na swój koszt.
f) Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, w szczególności: dojazdów lub
dostarczenia przedmiotu zamówienia, robocizny, ponosi Wykonawca.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających
z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają nie wcześniej, niż 3
miesiące po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w ust. 1.

§ 10 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej określonych wysokościach,
w następujących przypadkach:
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a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy
odbiorze
lub
w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,
c) za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w §6
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,
d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowaw §8 ust. 1,
e) za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia) w zakresie o
którym mowa w §3 ust. 2d) umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia,
f) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – e) przypadkach nienależytego
wykonania zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§8 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
a) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie publicznym,
b) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1,
c) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania prac w stosunku do założeń
zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru wykonanych prac, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża bądź w
przypadku, gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac
albo ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku
technologii nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji prac
lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bądź
konieczności zrealizowania prac przy zastosowaniu innego rozwiązania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej
rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
1. gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie
publicznym,
2. działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym
pierwotnie terminie,
3. konieczności zmiany finansowania,
4. realizacji prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy,
wymuszających konieczność koordynacji tych prac z pracami realizowanymi
na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
e) zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
a) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikającym z cofnięcia środków pochodzących z
zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu umowy.
b) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową brutto § 8
ust. 1 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia,
c) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania prac objętych umową w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności,
z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać
prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności
zmiany wynagrodzenia,
d) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,
b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,
c) o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
d) o okres niezbędny na wykonanie prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębną umową).
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4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13 INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego
3. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
§ 14 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1.
2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Opis i charakterystyka techniczna minimalne parametry
Nazwa
Zestaw oświetlenia scenicznego
Głowa ruchoma
Funkcje:
typu wash
zmotoryzowany, liniowy system zoom z zakresem od 10° do niemal 60°;sterowanie
pierścieniem soczewek i wyjątkowy efekt makro koloru;płynnydimmer oparty na krzywych
(Linear, Square Law, InverseSquare Law, S-curve)
różne prędkości stroboskopowe;szybka i cicha praca;
brak migotania w kamerze.
Specyfikacja techniczna:
Optyka:
Źródło światła: 19x15W LED RGBW
Zakres zoom: 10° ~ 60°
Strumień świetlny: 3364 lm
Ilość kanałów DMX: 14/26/30
Tryb sterowania: DMX512
Aktualizacja oprogramowania: przez łącze DMX
Ruch:
Pan/Tilt: 540°/270°
Rozdzielczość: 16-bitowa precyzja ruchów
Budowa:
Wyświetlacz: LCD
Wejście/wyjście danych DMX: 3- i 5-pinowe XLR
Gniazda zasilania: PowerCon in/out (w tym „podaj dalej")
Stopień ochrony: IP20
Dane elektryczne i fizyczne:

Ilość

4

j.m

Sztuk
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Napięcie zasilania: 100~240V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy: 260W
Bezpiecznik: T 6.3A
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 306 x 381 x 220 mm
Głowica ruchoma Dane techniczne:
typu spot
• Źródło światła: 180W biała dioda LED
• Żywotność: około 50.000 godzin
System optyczny:
• Kąt świecenia: 15°
• Zmotoryzowany focus
• Natężenie oświetlenia: 29900lux@2m; 14300lux@3m; 5020lux@5m
• Średnica plamy: 57cm@2m; 81cm@3m; 130cm@5m
• Pełnozakresowy dimmer
Zakres ruchów:
• Pan: 540°, Tilt: 222°
• 16-bit
• Auto repozycja
Kolory:
• 7 + open
• Dwukierunkowy efekt tęczy
• Color Index
Gobo:
• 6 rotacyjnych + open, w tym 3 szklane gobo
• 8 statycznych + open
• Goboshake
• Wyraziste i charakterystyczne wzory i efekty
Charakterystyka;
• Ilość kanałów: 13/17
• Tarcza kolorów: 7+1
• Tarcza gobo obrotowych 6+1

4

sztuk
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• Tarcza gobo statycznych 8+1
• Zmotoryzowany focus
• Dimmer w pełnym zakresie 0-100%
• Regulowana częstotliwość stroboskopu
• Dwie pryzmy rotacyjne –3-ramienna i 6-ramienna liniowa
Zasilanie:
• Maksymalne zużycie energii: 250W
• Złącze zasilania typu powercon in/out
• Zakres zasilania wejściowego: 100-240V, 50-60Hz
Wymiary i waga
• Wymiary: 415 x 350 x 350 mm
Reflektor teatralny Profesjonalny reflektor teatralny typu PC z ramką do filtrów barwnych i kratką ochronną;
+ żarówka+
wytrzymała obudowa ,wspornik montażowy z blokada pozycji
boczne skrzydełka izolowany termicznie plastikowy uchwyt
ostrość regulowana manualnie w zakresie od 10 ° do 40 °
Łatwa wymiana lampy
Soczewka Antihalo - PC (światła wewnątrz wiązki jest jaśniejsze niż na zewnątrz)
Wyposażony w silikonowy kabel zasilający zakończony wtyczką.
Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz ~
Pobór mocy: max. 1000 W
Gniazdo: GX-9,5
Żarówka: 650 do 1000 W T19 lub T12
Wymiary: 370 x 255 x 340 mm
Zestaw urządzeń peryferyjnych oświetlenia
Sterownik do
Opis:
oświetlenia
 Duży ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem graficznym.
 bez ograniczeń liczby urządzeń, tylko według liczby obsługiwanych kanałów
 Modelowany interfejs ikon inteligentnego telefonu i obsługi gestów
 Intuicyjny interfejs umożliwiający proste sterowanie wszystkimi atrybutami urządzenia
Obsługa szczypania w celu powiększania i przewijania

12

Zestaw

1

sztuk
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 Dedykowany suwak Grand Master
 Dedykowana sekcja Control StackCue
 Jeden StackCue i dwa suwaki Chase
Playbacks kompatybilne i pomagające przejść w kierunku MagicQ
 Sterownik obsługujący wyjście DMX przez sieć za pośrednictwem ArtNet / sACN /
Pathport
 Oprogramowanie offline Edytor dostępny dla systemów Windows i Mac
Dane techniczne:
Ekran dotykowy 9,7 "
Ilość kanałów 1
Wyjścia DMX 5-pinowe XLR 1
Urządzenia obsługiwane 512
Fendery urządzeń 20
Guziki
Dedykowane enkodery barwy / nasycenia
Atrybut Encoders
Głównefadery
2 Chase, 1 Cue Stack
CueStacks
Dedykowany przycisk Home
USB
Sieć
Monitor zewnętrzny
1920 x 1080 HDMI
Wejście / wyjście audio
sACN
ArtNet
Pathport
Obsługujący ruchome światła
Diody i ściemniacze
41

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Rozdzielacz
sygnału dmx

Uchwyt
montażowy do
świateł 30 mm
Uchwyt
montażowy 50
mm
Dimer dmx 4
kanały

Rozmiar (Sz. x Dł. x Wy. mm)
525 x 350 x 106
Przeznaczone do emitowania sygnału wejściowego DMX, w konfiguracji łańcuchowego, na
wiele oddzielnych wyjść. Mogą one być zamontowane w dowolnym 19"racku lub na
kratownicy za pomocą śruby motażowej M10 na tylnym panelu urządzenia. DB-1-4 to - 4
kanałowy Booster DMX
• Splitter DMX na 4 wyjścia
• Izolacja elektryczna między wejściem i wyjściem
• DMX Wskazanie diody na w-i wyjść
• 3 &5P XLR wejścia i wyjścia
Wejście: 3&5 Pole XLR męski
Wyjście: 3&5 Pole XLR żeński
Zasilanie: 100V - 240V 50/60Hz
Wymiary: 483 x 134 x 46 mm (LxWxH)
uchwyt montażowy/hak
- Uniwersalny uchwyt montażowy ze stali do zmontowania większości małych i średnich
efektów świetlnych
- Odpowiedni dla średnich kratownic do 30mm (DJ-truss, TRIO-150, TRIO-200, ..
- uchwyt montażowy, hak
- Uniwersalny uchwyt montażowy z ochronną płytką
- Dla rur o maksymalnej grubości 50 mm
- Główniedlakonstrukcjialuminiowych
Opis:
4-kanałowy zestaw ściemniacza, połączenie jednofazowe, maksymalna moc wyjściowa 5A /
kanał
Wskazanie statusu LED dla każdego kanału wyjściowego
Panel sterowania z 4-cyfrowym wyświetlaczem LED do adresowania i ustawień
Poszczególne krzywe ściemniacza na kanał (liniowy, kwadratowy, odwrotny kwadrat,
przełącznik)
Funkcja Chaser z programami automatycznymi i sterowanymi dźwiękiem

1

sztuk
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sztuk

8

sztuk

1
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Dimer dmx 6
kanałow

Obsługuje RDM
Wejście i wyjście DMX512
Wyjścia przez 4 gniazda bezpieczeństwa
Kontrola: RDM;Samodzielny;DMX
Zasilacz:230 V AC, 50 Hz Moc wyjściowa:max.1150 W na każdy kanał max.3680 W.
Podłączenie zasilania: Moc wyjściowa:4 x Styk bezpieczeństwa (F), wersja do montażu na
zawiasach Kanały DMX:4Wejście DMX:1 x 3- pinowa wersja montażowa XLR (M)Wyjście
DMX:1 x 3- pinowa wersja montażowa XLR (F)Kontrola:RDM Samodzielny
DMXKolor:czarny Kanały kontrolne:4Szerokość:27 cm Wysokość:9,5 cm Głębokość:26 cm
 Uniwersalny dimmerpack do profesjonalnego użytku
• Może pracować jednofazowo lub trójfazowo
• 6 x 20 A
• Możliwość sterowania DMX lub analogowego
• Adres początkowy DMX można ustawić na urządzeniu
• Synchronizacja kilku dimmerów możliwa za pośrednictwem DMX
• Regulacja wstępnego podgrzewania lampy
• Wszystkie tryby wyświetlane za pomocą diody LED i wyświetlacza

Wytwornica dymu Wytwornica dymu generująca wytwarzanie suchej mgły.
Parametry techniczne:
• Zasilanie: AC100V/AC120V/AC230V/AC240V,50Hz/60Hz
• Moc pieca: 800 W
• Wydajność: 85 m3/ min
• Czas pierwszego nagrzania: 4.0 min
• Pobór płynu: 3 ml / min (100% wydajność)
• Pojemność zbiornika: 1.3 litra
• Sterowanie: DMX; Z-3 (opcjonalnie)
• Waga: 8.82 Kg
• Wymiary: 320 x 153 x 391 mm

1
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Kratownica /12 m/ Kratownica aluminiowa przekrój QUADRO Łączenie kratownic za pomocą tzw. "szybko1
+ uchwyty
złączy" ,certyfikat ISO DIN 4113 oraz TÜV,
montażowe
 Wysokość:220 mm
Szerokość:220 mm
Materiał:Aluminium EN AW-6060 T6
Lamelka:8 mm
Średnica rury:35x1,5 mm
Zestaw nagłośnienia sceny
Kolumny szeroko Opis :
6
pasmowe +
- System: aktywny, trójdrożny 15”, obudowa bass-reflex
pokrowiec
- Propagacja: 60º x 40º
- Sterowanie sieciowe
- Fabryczne ustawienia DSP dla różnych konfiguracji systemów
- Czytelny podświetlany ekran LCD na tylnym panelu
- Punkty instalacyjne M10
- Lekka obudowa wykonana ze strukturalnej sklejki topolowej, pokrytej opatentowanym
tworzywem DuraFlex™
Maksymalny wyjściowy SPL: 137 dB
Zakres częstotliwości (-10 dB): 33 Hz – 21 000 Hz
Pasmo przenoszenia (-3 dB): 41 Hz – 20 000 Hz
Wzmacniacz: szczytowa 2000W, 1500W ciągła
Impedancja wejścia: 40kΩ symetryczne, 20kΩ niesymetryczne
Poziom wzmocnienia wejścia liniowego: 21 dB
Poziom wzmocnienia wejścia konsumenckiego: 33 dB
Poziom wzmocnienia wejścia mikrofonowego: 45 dB
Maksymalne poziomy wejściowe: liniowe: 20dBu, konsumenckie: 8dBu, mikrofonowe: -4dBu
Złącza: wejściowe: 2 x Neutrik XLR/TRS ¼"
Złącza wyjściowe: 2 x Neutrik XLR
Wskaźniki LED: zasilanie (zielony), połączenie sieciowe (zielony), przesył danych sieciowych
(żółty)

zestaw
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Chłodzenie: wentylator o regulowanej prędkości obrotów
Zasilanie: 100V - 240V, 50/60 Hz
Przetwornik LF: 1 x JBL 2275F Differential Drive, 15"
Przetwornik MF: 1 x JBL 2107H, 3"
Przetwornik HF: 1 x JBL 2432H 1,5", ciśnieniowy z magnesem neodymowym
Kąty propagacji: poziom 60º x pion 40º
Częstotliwości podziału: 330 Hz i 2,4 kHz
Obudowa: sklejka topolowa o grubości 18mm
Podwieszanie: 12 punktów M10 do podwieszania, gniazdo dla sztycy 35mm
Uchwyty transportowe: 2
Wykończenie: utwardzane tworzywo Duraflex™ odporne na uszkodzenia mechaniczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 476mm x 544mm x 984mm
Kolumny
niskotonowe +
pokrowiec

Opis:
- System: aktywny subwoofer 18”
- Sterowanie sieciowe
- Fabryczne ustawienia DSP dla różnych konfiguracji systemów
- Czytelny podświetlany ekran LCD na tylnym panelu
- Punkty instalacyjne M10
- Gwintowane gniazdo M20 dla sztycy
- Lekka obudowa wykonana ze strukturalnej sklejki

6
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Maksymalny wyjściowy SPL: 135 dB
Zakres częstotliwości (-10 dB): 29 Hz – 150 Hz
Pasmo przenoszenia (-3 dB): 35 Hz – 120 Hz
Wzmacniacz: szczyt 1000W, 750W ciągła
Impedancja wejścia: 40kΩ symetryczne, 20kΩ niesymetryczne
Poziom wzmocnienia wejścia liniowego: 21 dB
Maksymalny poziom wejścia liniowego: 20dBu
Złącza wejściowe: 2 x Neutrik XLR/TRS ¼"
45
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Złącza wyjściowe: 2 x Neutrik XLR
Wskaźniki LED: zasilanie (zielony), połączenie sieciowe (zielony), przesył danych sieciowych
(żółty)
Chłodzenie: wentylator o regulowanej prędkości obrotów
Zasilanie: 100V - 240V, 50/60 Hz
Przetwornik LF: 1 x JBL 2279F Differential Drive, 18"
Częstotliwość odcięcia: 80 Hz
Obudowa: sklejka topolowa o grubości 18mm
Podwieszanie: 10 punktów M10 do podwieszania, gwintowane gniazdo M20 dla sztycy
Uchwyty transportowe: 4
Wykończenie: utwardzane tworzywo odporne na uszkodzenia mechaniczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 683mm x 684mm x 575mm
4. Zestaw urządzeń peryferyjnych sceny
Mikrofon wokalny Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej i rozszerzonym górnym paśmie.
2
kardioidalny
Kartridż pojemnościowy zapewniający studyjną jakość dźwięków.
Specyfikacja techniczna:
Rodzaj Pojemnościowy Złącze XLR Włącznik nie Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna
Pasmo przenoszenia od50 Hz Pasmo przenoszenia do18 kHz Maksymalny poziom SPL147
dBImpedancja1000 ΩCzułość3.10 mV/PaWaga284 g
Mikrofon
1
dynamiczny do
Właściwości:
stopy perkusji
 Charakterystyka częstotliwościowa ukształtowana specjalnie pod kątem bębna basowego
oraz innych instrumentów o niskim brzmieniu\
 Siatka ochronna z utwardzanej stali zapewnia kapsule bezpieczeństwo podczas użytkowania
mikrofonu
 Zaawansowany pneumatyczny system antywstrząsowy, który minimalizuje przekazywanie
mechanicznych trzasków oraz wibracji
 Magnes neodymowy zapewniający duży odstęp sygnału wyjściowego od szumu
 Mała wrażliwość na zmienną impedancję obciążenia
Specyfikacja:

Sztuk

sztuk
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Mikrofon
dynamiczny
kardioidalny
instrumentalny

Kompaktowa
konsola cyfrowa

Typ przetwornika:Dynamiczne
Pasmo przenoszenia:20 Hz - 10 kHz
Czułość (1 kHz):-64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa
Mikrofon dynamiczny do odbioru instrumentów muzycznych i wokali.Układ pobierania
2
kardioidalnego (jednokierunkowy), izolujący główne źródło dźwięku i minimalizujący szumy
w tle.
Odwzorowanie na bęben, perkusję i wzmacniacz instrumentów
Złącze XLR
Typ Dynamiczny Kierunkowość Jednokierunkowość Odpowiedź częstotliwościowa40 Hz →
15 kHz
Impedancja310ΩCzułość54.5dBV/Pa
ZłączeXLRDługość157mm
Masa284gŚrednica głowicy32mm
Maksymalne pasmo przenoszenia15 kHz
Minimalne pasmo przenoszenia40 Hz
Dane techniczne:
1
 Mikser cyfrowy z w pełni programowalnymi hi-endowymi przedwzmacniaczami
mikrofonowymi i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy
 Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki
 16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia
słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem
 Dzięki portowi AES50, działającemu w oparciu o protokół sieciowy SuperMAC firmy
KLARK TEKNIK™, gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticore'a
 Ultra-niska latencja oraz brak zniekształceń
 Wbudowany, dwukierunkowy 32 śladowy interfejs nagrywający FireWire / USB 2.0
 Wirtualny rack efektowy wyposażony w osiem w pełni stereofonicznych slotów FX do
symulacji wysokiej klasy sprzętu, Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy
procesor DSP o "nielimitowanym"zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i
praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami

sztuk
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 6 Mute grup i 8 grup DCA z 8 dedykowanymi zmotoryzowanymi suwakami 100 mm
 prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z bezpośrednim
dostępem do regulacji
 Kolorowy ekran TFT 7"o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w
kolorach RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale
 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz
definiowalna sekcja regulacji
 Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz
uaktualnień oprogramowania systemowego
 Regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach
 Zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie
edycyjne przez port Ethernet
 Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW
poprzez USB.
Stagebox 32
kanałów

Przedwzmacniacz mikrofonowy 32 kanałowy:
1
16 analogowych, symetrycznych wyjść ze złączami XLR.
2 porty AES-3 (AES/EBU) do bezpośredniego podłaczenia cyfrowego systemu PA.
Możliwość pracy z użyciem kabla CAT-5e o maksymalnej długości 100 m (brak kabla w
zestawie)
Podwójny port AES50 umożliwiający kaskadowe podłączenie drugiego urządzenia S32 bez
konieczności stosowania router-a.
Możliwość współpracy z osobistym systemem monitorowym P-16 umożliwiającym tworzenie
odsłuchu osobistego (brak w zestawie P-16).
Dwa wyjścia ADAT umozliwiające tworzenie przy pomocy S32 splitera i samodzielnie
działającego cyfrowego multicore.
Wejście i wyjście MIDI umożliwijące dwukierunkową komunikację pomiędzy stanowiskiem
FOH i urządzeniami MIDI na scenie.
Złącze USB ułatwiające aktualizację systemu.

sztuk
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Case/ Kufer do
konsoli
Ekranowy kabel
na bębnie -50 m

Instrumentalny
mikrofon
pojemnościowy

Zapewniający maksymalną elastyczność użytkowania zasilacz impulsowy „Planet Earth”
(100-240 VAC), dostarczający: pozbawiony zakłóceń dźwięk oraz lepsze przenoszenie
transjentów i najniższe możliwe zużycie energii.
stalowa obudowa do montażu w szafie rack 19”. Wysokość 3U.
Funkcja Mute-All- wyciszająca sygnał wejściowy w trakcie podłączania urządzeń

Kufer Kompaktowej konsoli cyfrowej

1
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Dane techniczne :
Długość 50 metrów
Testowany zarówno w połączeniach AES50 i EtherSound
Podwójne ekranowanie chroniące przed zakłóceniami typu EMI i ESD
Zwiększona odporność dzięki podwójnej warstwie ochronnej PUR i FRNC
Dwa ekranowane złącza HiroseNeutrik RJ45 EtherCON
Wytrzymały i lekki bęben typu Schill wyposażony w zwijacz i hamulecGumowe zaślepki
zabezpieczające złącza EtherCon
Taśmy typu velcro - ułatwiające bezpieczne zamocowanie końcówek na bębnie

1
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Właściwości:
kardioidalna charakterystyka kierunkowości
 cienka 2,5 mikrona, powlekana 24-karatowym złotem bardzo lekka membrana z tworzywa
zapewnia znakomitą charakterystykę transjentową
Przedwzmacniacz wykonany na elementach dyskretnych o konstrukcji Class A i bez użycia
transformatorów gwarantuje wyjątkową przejrzystość dźwięku, ekstremalnie szybką
charakterystykę transjentową, brak zniekształceń skrośnych oraz minimalne zniekształcenia
harmoniczne
Filtr subsoniczny pozwalający wyeliminować dudnienia w paśmie najniższych częstotliwości
(poniżej 17 Hz), które są powodowane przez wibracje mechaniczne
Trójpozycyjny przełączalny tłumik (0 dB, 15 dB oraz 25 dB) umożliwiający pracę z

1
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ekstremalnie wysokimi poziomami ciśnienia akustycznego (SPL)
Trójpozycyjny przełączalny filtr niskich częstotliwości pozwalający zmniejszyć szumy
otoczenia i korygować efekt zbliżeniowy
Specyfikacje:
Typ przetwornika : Pojemnościowe
Wykres kierunkowości: Kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czułość (1 kHz): -37 dBV/Pa
Równoważny szum własny: 14 dB(A)
Ciśnienie akustyczne:
-Pad @ 0 dB: 139 dB
- Pad @ -15 dB: 154 dB
- Pad @ -25 dB: 164 dB
Mikrofon
3
Charakterystyka:
dynamiczny
Zintegrowany adapter statywu z dynamicznym systemem blokady oraz wbudowane złącze
instrumentalny do XLR ułatwiają konfigurację i zapewniają jeszcze większą wszechstronność zastosownia
werbla
Jednolita superkardioidalna charakterystyka kierunkowości zapewnia maksymalny poziom
czułości przed pojawieniem się sprzężeń i gwarantuje maksymalną izolację źródeł sygnału
spoza osi mikrofonu.
Kompaktowa budowa zapewnia większy ład na scenie
Siatka z utwardzanej stali zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy
Magnes neodymowy pozwala na uzyskanie wysokiego współczynnika odstępu sygnału od
szumu
Zaawansowany pneumatyczny system antywstrząsowy minimalizuje przekazywanie zakłóceń
mechanicznych oraz wibracji
Charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 16000 Hz
Specyfikacja techniczna:
Typ przetwornika : Dynamiczne
Wykres kierunkowości:

sztuk
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Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz
Czułość (1 kHz): -51 dBV/Pa / 2,8 mV/Pa
Mocowanie do
mikrofonu bębna
Kompaktowy case
do sprzętu

Statyw
mikrofonowy z
ramieniem i
składanymi
nóżkami

Przewód
mikrofonowy
XLR/XLR 3 m

Przewód

Uchwyt uniwersalny do bębnów

3
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1
 Zbudowany z laminowanych płyt MDF i anodowanych profili aluminiowych i zatrzasków
motylkowych (możliwość zabezpieczenia za pomocą kłódki)
 W pełni wyłożone wnętrze z pianki EVA 5 mm i pianki z 3cm pianki stożkowej na pokrywie.
 W zestawie 2-warstwowa (2,5 i 3,5 cm) pianka typu pick&skck do tworzenia
indywidualnych przegródek i gniazd dla dj kontrolerów, battle-mixerów oraz laptopów lub
mniejszych akcesoriów.
 Wygodny uchwyt do noszenia i możliwość przymocowania oddzielnego paska na ramię.
 Wymiary zewnętrzne(H/W/D): 37,5 x 51 x 16 cm
 Wymiary wewnętrzne(H/W/D): 33 x 48 x 11 cm

sztuk

Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z regulowanym ramieniem i składanymi nóżkami.
Podstawa i przegub ramienia wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA.
- Wysokość: 950-1470 mm
- Materiał: stal, PA
- Waga: 2,00 kg
- Długość ramienia: 800 mm
- Gwint: 3/8”
- Kolor: czarny
 kabel mikrofonowy (dwie żyły w ekranie)
 kolor czarny
 XLR męski
 XLR żeński
 długość 3 m
 kabel mikrofonowy (dwie żyły w ekranie)

6
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mikrofonowy
XLR/XLR 5 m

Przewód
mikrofonowy
XLR/XLR 10 m

Mikrofony
wokalne
bezprzewodowe

 kolor czarny
 XLR męski
 XLR żeński
 długość 5 m
 kabel mikrofonowy (dwie żyły w ekranie)
 kolor czarny
 XLR męski
 XLR żeński
 długość 10 m
Charakterystyka :
Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym środkowym
pasmem oraz podciętymi basami
Jednolita kardioidalna charakterystyka częstotliwościowa skutecznie izoluje główne źródło
dźwięku i minimalizuje szumy otoczenia
Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z operowania
mikrofonem
Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności
Dołączony wytrzymały adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni
Wkładka dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej (jednokierunkowej)
Charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 15000 Hz
Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.
Regulowany poziom wzmocnienia sygnału.
Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.
Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy.
Zasięg transmisji 100 m (300 stóp) - (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z
odbiornikiem)
dwukanałowy odbiornik systemu bezprzewodowego do 12 kompatybilnych systemów
Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie
różnicowym.

2

Szt.

2

zestaw

52

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Jedno dotknięcie przycisku QuickScan powoduje określenie najlepszej wolnej częstotliwości
transmisji.
Złącza wyjściowe audio ¼"oraz XLR.
Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio.
DANE TECHNICZNE:
Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12
Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150
Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi
częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość
Załączone anteny: BLX4, BLX88: wbudowane, BLX4R: odłączane
Osprzęt montażowy do rack: URT2 (brak w zestawie), Uchwyty do montażu rack (tylko z
zestawami BLX-R)
Futerał: Dołączony tylko z zestawami BLX4
Wyświetlacz nadajnika: LED
Wyświetlacz odbiornika: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Wyświetlacz LCD o wysokiej
rozdzielczości
Cyfrowy system Charekterystyka:
2
bezprzewodowy z Cyfrowy nadajnik do ręki (Handheld)
mikrofonem
Wkładka mikrofonowa
Automatyczne powiązanie z odbiornikami bezprzewodowymi z automatyczną zmianą
częstotliwości i zdalną regulacją wzmocnienia
Do 16 godzin ciągłej pracy na akumulatorach litowo jonowych
Wiele opcji zasilania po USB
Promień transmisji do 60m
Lekka i wytrzymała konstrukcja
Dwukolorowy wskaźnik LED stanu nadajnika
Cyfrowy Odbiornik Diversity
Inteligentne zarządzanie częstotliwościami - automatycznie i szybko identyfikuje najlepsze
otwarte kanały.
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Pasmo 2,4 GHz umożliwia pracę do 8 kompatybilnych systemów
Wysokiej rozdzielczości ekran LCD
Czas pracy baterii wyświetlany jest w godzinach i minutach (z dokładnością do +/- 15 minut)
Zdalna kontrola wzmocnienia czułości nadajnika
Zintegrowany port ładowania akumulatorówlitowo-jonowych dla nadajnika
Złączawyjściowe XLR i 1⁄4” jack
Lekka, wytrzymała konstrukcja
Statyw
Wymiary podstawy :Podstawa trójnóg, rozstaw: 70 cm
mikrofonowy
Masa :2,6 kg
niski łamany
Wysokość minimalna :57 cm
Wysokość maksymalna :100 cm
Kolor :Czarny Uwagi techniczne :Długość ramienia: 54 - 84 cm
Mini Jack- kabel - 2x RCA - kabel Mini Jack Stereo
audio 1,5 m/
- 1,5 metra
Przenośny system Wejścia:
nagłośnieniowy
2 x combo XLR/TRS (tryby: line/mic)
RCA
mini jack (AUX)
Bluetooth
2 mikrofony UHF (w zestawie)
Wyjścia:
TRS mix output (duży jack symetryczny)
Głośnik:
12"woofer + 1,35"driver
impedancja: 4 om
Moc:
150W RMS/DC
250W RMS/AC
wzmacniacz klasy D
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Zakres częstotliwości: 55 – 20k Hz
Max SPL: 118 dB
Parametry mikrofonów:
możliwość zmiany częstotliwości (16 kanałów UHF)
typ dynamiczny
charakterystyka kardioidalna
pasmo częstotliwości: 823-832 Mhz i 863-865 Mhz
Odtwarzacz:
wbudowany port USB
czytnik kart SD
odbiornik Bluetooth
możliwość sterowania pilotem (załączony w zestawie)
Bluetooth:
wersja 2.0 AVRCP
zbliżona do cyfrowej, znakomita jakość transmisji dźwięku
Ustawienia:
niezależna regulacja poziomów głośności na każdy kanał
2-punktowa korekcja barwy (niskie i wysokie tony)
efekty Echo i Delay na kanałach mikrofonowych
Wskażniki:
zasilania i limitera
poziomu naładowania akumulatora
Wykończenie:
polipropylenowa obudowa
stalowa siatka (grill)
gniazdo na statyw kolumnowy
Wymiary (mm):615 x 350 x 395
Waga (z akumulatorem):24,5 kg
Akumulator:2 x 18W / 7Ah
55

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Czas pracy na akumulatorze:6 godzin (zależnie od poziomu głośności)
Czas ładowania:8 godzin
Zasilanie:
dioda LED wskazuje poziom naładowania
możliwość pracy i ładowania w tym samym czasie
automatyczne wyłączanie przy zbyt niskim poziomie naładowania
Kolumna aktywna
odsłuch

odtwarzacz
















Aktywna kolumna dwudrożna
Wykonana z lekkiej wytrzymałej obudowy z polipropylenu.
Moc:400W/rms/800W -peak
Wzmacniacz klasy D
Pasmo przenoszenia:60 Hz-20kHz(-10dB)
Wielkość głośnika : LF: 15''(15FV/GM15FV i HF:1''driver ( M-28)
Max skuteczność:126dB
Rozproszenie dźwięku:90º x 60º
Wbudowany:DSP (sześćgotowychpresetów:Live,Dance,Vocals,BassBoost,Vocals&Mode.
Trzy pasmowa korekcja
Wybór czułości sygnału:Mic/Line
Możliwość pracy jako monitor sceniczny (45º)
Kolor :czarny
Wymiary:650x380x346 mm

• Wsparcie dla formatów CDDA/WAV/MP3/AAC/AIFF
• Odtwarzanie z pamięci masowych USB
• Bezpośrednie odtwarzanie z iPoda/iPhone’a poprzez USB.
• Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
• Napęd CD typu Slot-In
• W pełni profesjonalne wyjścia, włączając w to symetryczne analogowe XLR oraz XLR
AES/EBU
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• Dedykowany przycisk CUE
• Regulacja tempa w zakresie +/-16% (skok 0,1%) dla CD oraz USB z możliwością włączenia
zachowania tonacji utworu (funkcja Master Key)
• Programowalna lista odtwarzania
• Kopiowanie utworów z płyt CD do pamięci USB (w formacie WAV)
• Sterowanie przy użyciu RS-232C
• Sterowanie przy użyciu pilota na podczerwień (dołączony)
• Zasilacz z możliwością zmiany napięcia 100-230V
• Kompatybilny z pilotem RC-F400S
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