
Oddxlat Admlnistracyino-Gospodarcry 
ul. Dabrowsksego 13 

66-400 GORZOWWLKP.
Gorzow Wielkopolski, dn. 29.07.2022 r.

Prez. 0/AG.261.8.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POST^POWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 130 000 PLN

Wojewodzki S^d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. D^browskiego 
13 zaprasza do ztezenia oferty cenowej na wykonanie zamowienia obejmujqcego remont 
Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest remont Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w 
Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim przy D^browskiego 13.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane
kod CPV 45312100-8 -Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Na przedmiot zamowienia, sMada si^:

1. Wykonanie projektu szafy dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego 
(DSO) na podstawie obecnie uzytkowanej centrali DSO ,w ktorej sktad wchodzi:

1) modut Alpha z jedn^ kart^ pami^ci szt. 1;
2) modut BY-PASS 32 kanatow szt. 1;
3) wzmacniacz mocy 4x60W szt.3:
4) wzmacniacz mocy 2x120W szt. 1;
5) modut FMS Master z kart^ szt.l;
6) modut 1 x48Ah/24V szt.2;
7) modut FMA Slave szt. 1;
8) karta FMS szt.12;
9) modut przekaznikowy wzmacniacza rezerwowego szt.12;
10) karta Auxiliary Monitoring szt.l;
11) mikrofon 16 strefowy wolnostoj^cy szt.l;
12) mikrofonstrazaka szt.l;
13) 16 kanatowy interfejs nadzoru sztukl.obstuguj^cy:

a) gtosnik gabinetowy 6W szt.80;
b) gtasnik sufitowy 6W szt. 190.

2. Wykonanie robot montazowych polegaj^cych na wykonaniu i wymianie szafy 
dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego (DSO);

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, ktora powinna zawierac: dokumenty 
potwierdzaj^ce dopuszczenie urz^dzeh do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, 
specyfikacje techniczne urz^dzeh, opisy funkcji, schemat blokowy centrali, karty 
katalogowe urz^dzeh i materiatow;

4. Wykonanie instrukcji obstugi szafy dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu 
Ostrzegawczego (DSO) - instrukcja winna zawierac mi^dzy innymi szczegotowy opis 
dziatah zwi^zanych z codzienn^ obstugi systemu.

5. Szkolenie uzytkownikow dzwi^kowego systemu ostrzegawczego - harmonogram
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szkoleh zostanie ustalony z Zamawiaj^cym. Szkolenie b^dzie przeprowadzone w 
siedzibie Zamawiaj^cego.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla Przedmiar robot:__________
Przedmiar wykonania prefabrykowanej szafy dystrybucyjnej DSO dia WSA w Gorzowie WIkp.

iloSdIp. Wyszczegolnienie
Montaz - Moduf glowny steruj^co-nadzomj^cy prac^ systemu 11
Montaz - IVlodul gtowny monitorowania systemu 12
Montaz - Modut wejsciowy audio-uniwersalny; mikrofon 13
Montaz - Modul wejscia dIa pulpitow mikrofonowych 14
Montaz - Modul wejScia dia pulpitow mikrofonowych 15
Montaz - Modut syren i gongow, pami^c komunikatow 26
Montaz - Modul pc^qczenia 17
Montaz - Modut przekaznikowy 18
Montaz - Modul cyfrowej kontroli 16 linii gtosnikowych 19
Montaz - Pulpit mikrofonowy 16 przyciskowy 110
Montaz - Pulpit mikr-ofonowy 16 przyciskowy 111
MopitaZ - Wzmacniacz mocy w klasie o mocy 250W/1OOV 112
Montaz - Wzmacniacz mocy w klasie „D” o mocy 4x 200W/100V 113
Montaz - Wzmacniacz mocy w klasie „D" o mocy 250W/1 OOV 114
Montaz - Szafa RACK 42U kompletna 115
Montaz - Obudowa akumulatorow zasilania rezerwowego 216
WontaZ~Baterra 12V 24 Ah 817
Montaz - Rama montaZowa modutdw 218
KlontaZ - Panel maskul^cy przedni 819
Montaz - Pand maskujacy tylni 920
Montaz - Adapter do racka 19" 421
Montaz - Adapter do racka 19"^ 222
MontaZ - Kabel taSmowy 423
Montaz - Kabel taimowy 124
MontaZ - Kabel zasilaj^cy 425
MontaZ szafy i wst^pne programowanie systemu 126

7. Szczegotowe wymagania:

1) Oferowane urz^dzenia musz^ wspolpracowac z istniej^cym na terenie 
siedziby Zamawiaj^cego Systemem Sygnaiizacji Pozaru (ARITECH FP 2864);

2) Przedmiot zamowienia nie obejmuje montazu okablowania gbsnikowego i 
giosnikow (270 szt.), ktore posiadaj^ regulacj^ mocy od 1 do 6W:

3) Oferowany system musi zapewnic prawidbwe dziatanie i wspotprac^ z 
istniej^cym okablowaniem i gtosnikami. System musi bye przystosowany do 
CO najmniej 13 linii gtosnikowych: 2 linie do 120W, 11 linii do 60W.System 
jednostrefowy — nadawanie pojedynezego komunikatu na raz;

4) Wykonawca dostarezy urz^dzenia do centrali steruj^cej DSO. Wykona ich 
instalacj? i podt^czenie oraz zintegruje system DSO z Systemem Sygnaiizacji 
Pozaru (SSP), zgodnie ze scenariuszem pozarowym. Wykona implementacj? 
oprogramowania, uruchomienie, konfiguraej^ systemu DSO.

5) Wykonawca wykona testy poprawnego dziatania catego systemu, w tym testy
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zadziatania gtosnikow, testy urz^dzeh emituj^cych komunikaty oraz 
wymagane pomiary zrozumiatosci mowy w wybranych pomieszczeniach 
budynku. Pomiary akustyczne nalezy wykonac zgodnie z norm^ PN EN 50849 
: 2017-04 i wytycznymi CNBOP;

6) Dostarczone urz^dzenia musz^ posiadac wymagane prawem atesty i 
certyfikaty w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowi^zuj^ce na terenie 
Polski;

7) Urz^dzenia musz^ bye oryginalne i fabryeznie nowe. Zamawiaj^cy nie 
dopuszcza urzqdzen regenerowanych i prefabrykowanych;

8) Wykonawca musi spetniac wymagania formalno-prawne w zakresie instalacji i 
obstugi systemow DSO. Musi posiadac rowniez doswiadezenie w tym zakresie 
(instalacja systemow DSO lub ich obstuga pod wzgl^dem technieznym); 
Wykonawca skieruje do reaiizacji zamowienia osoby posiadaj^ce 
doswiadezenie zawodowe w zakresie instalowania i uruchamiania DSO;

9) Oferowane urzqdzenia winny bye wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym przez rzeezoznawe? do spraw zabezpieczeh 
przeciwpozarowych - § 3.1. rozporz^dzenia z dnia 7 czerwea 2010 roku 
Ministra Spraw Wewn^trznych i Administraeji w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

10) Wykonawca po zakohezeniu prac dostarezy dokumentaej^ powykonawcz^ w 
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronieznej na 
ptytach CD, zatwierdzon^ przez rzeezoznawe^ do spraw zabezpieczeh 
przeciwpozarowych.

8. Pozostate informaeje :

1) Zamawiaj^cy dopuszcza rozwi^zania rownowazne, zgodne z danymi 
technieznymi i parametrami zawartymi w przedmiarze. Zestawienie urz^dzeh 
znajduj^ce si? w przedmiarze jest przyktadem rozwiqzah, ktore mozna 
zamienic na rownowazne pod warunkiem zachowania standardow 
jakosciowych i sprz?towych. Wykonawca obowi^zanyjestzaoferowac produkt 
0 wtasciwosciach zbiizonych, nadaj^cy si? funkcjonalnie do 
zapotrzebowanego zastosowania. Wykonawca, ktory powotuje si? na 
rozwi^zania rownowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany 
wykazac, ze oferowane przez niego urz^dzenia spetniaj? wymagania 
okreslone przez Zamawiaj^cego;

2) Wymagany okres gwaraneji jakosci na roboty, uzyte materiaty, urz?dzenia - co 
najmniej 24 miesi^ce, licz^c od daty podpisania protokotu odbioru koheowego 
przedmiotu zamowienia .

3) Istnieje mozliwosc dokonania wizji lokalnej i zapoznania si? z dokumentaej^ na 
terenie obiektu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA - do 30 listopada 2022 r.

III. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU I OPIS ICH SPEtNIENIA
W celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawc? warunkow udziatu w post?powaniu 
dotycz^cych zdolnosci technicznych lub zawodowych, zamawiaj^cy z?da:

1. Wykazu co najmniej 2 robot polegaj^cych na budowie lub przebudowie systemu DSO, 
kazda o wartosci minimum 100 tys. z\ brutto wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
dniem wszcz?cia post?powania a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
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wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych 
usiugi zostafy wykonane lub wykonywane.
W celu potwierdzenia spelnienia powvzszeao warunku wvkonawca zobowiazanv jest
do przedbzenia wraz z oferta wvkazu usiuq. Do wvkazu nalezv zaiaczvc dowodv
potwierdzaiace. ze usluoi wvkonvwane sa lub zostatv wvkonane naiezvcie (brak
dowodu spowoduie nie uznanie usiuq za zrealizowane).

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj. co najmniej 1 osob^ 
posiadaj^ca swiadectwo kwalifikacyjne CNBOP na projektowanie, montaz i 
konserwacje systemow DSO.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj^cy przyj^t nast^puj^ce kryteria : 
cena - waga kryterium 100 %

Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty niezb^dne w celu nalezytego i pefnego wykonania 
zamowienia, zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym we 
wzorze umowy, jak rowniez w oich nie uj^te, a bez ktorych nie mozna wykonac zamowienia.

V. MIEJSCE I TERMIN SKLAE^ANIA OFERT
1. Oferty nalezy ztozyc na wzorze formularza ofertowego do dnia 17 sierpnia 2022 roku 

do godz. 12.00 elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub poczt^ 
tradycyjn^, liczy si^ data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego. Wzor 
formularza oferty zat^czono do zapytania ofertowego.

2. Oferty zlozone po okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywanie.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowac si^ z Panem 

Jarostawem Pazot^, tel. kontaktowy: 601 244 679, e-mail: pazola@qorzow.wsa.qov.pl
4. Zamawiaj^cy umozliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty oraz 

zapoznanie si^ z dokumentacj^ na terenie obiektu.
5. Do formularza ofertowego nalezy zat^czyc wymagane w zapytaniu ofertowym 

dokumenty.
6. Oferty zlozone po okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywanie.
7. Oferty, ktorych tresc nie odpowiada zapytaniu ofertowemu podlegaj^ odrzuceniu.

VI. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I 

ZAWARCIA UMOWY.

0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi wszystkich potencjalnych 
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty zamieszczaj^c informacj? na stronie internetowej: 
www.qorzow.wsa.qov.pl

Z wybranym wykonawc^ zostanie zawarta umowa. Projekt umowy stanowi zat^cznik do 
zapytania ofertowego.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w aprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych { dale] : RODO ) informujemy,
ze:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewodzki S^d Administracyjny w 
Gorzowie Wielkopolskim z siedziby przy ul. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow 
Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna skontaktowac si^ osobiscie w 
siedzibie S^du lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzQw.wsa.qov.pl.
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3. Cel przetwarzania: dane osobowe przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstaw^ prawns przetwarzania Pani/a danych jest:
- niezb^dnosc do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- koniecznosc wykonania obowi^zku prawnego ci^z^cego na administratorze w 

zwi^zku post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego( art. 6 ust.1 lit. c 
RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mog^ bye przekazane:
• podmiotom przetwarzaj^cym je na nasze ziecenie, w szczegolnosci podmiotom 

zewn^trznym zajmuj^cym si^ obstug^ informatyezn^,
• instytuejom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowi^zuj^cych przepisow prawa, np. s^dom, organom scigania lub 
instytuejom pahstwowym, gdy wyst^pi^ z z^daniem, w oparciu o stosown^ 
podstaw^ prawn^.

6. Pani./a dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres niezb^dny do wykonania 
umowy, a po jej rozwi^zaniu lub wygasni^ciu przez obowi^zkowy okres 
przechowywania dokumentaeji, ustalony odr^bnymi przepisami, nie krocej niz przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, ze ma Pan/i prawo do:
• dost^pu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzezeniem 

przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przystuguje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych 
Osobowych z siedzib^ w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie b^d^ podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

10. Podanie przez Pani^/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb^dne do 
przeprowadzenia post^powania o udzielenie zamowienie publicznego, a w przypadku 
wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemozliwia podj^cie wspotpracy pomi^dzy 
stronami.

DY/KEWTOK
Woiew6a?kiego^du ^d!niij>stracy;nego

Zataezniki do zapvtania ofertoweao:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
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Za^cznik do zapytania ofertowego 
Prez. 0/AG.261.8.2022

2022 r.

Wojewodzki S^d Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul. D^browskiego 13 
66-400 Gorzow Wielkopolski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

NIP:...........................
reprezentowany przez:

tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadaj^c na Zapytanie ofertowe na wykonanie zamowienia obejmuj^cego 
remont Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Wojewodzkiego S^du 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamowienia za cen^ :

- netto

- z uwzgl^dnieniem podatku VAT .....% , brutto

(stownie:.............. ............................................

1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si^ z opisem przedmiotu zamowienia, 
terminem jego realizacji oraz zobowi^zujemy sig zrealizowac zamowienie na 
wskazanych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy warunkach.

2. Charakterystyk^ oferowanych urzqdzeri przedstawiamy ponizej:...............

PIN
PIN.

)

3. Akceptujemy warunki ptatnosci do 30 dni od dor^czenia faktury
4. Oswiadczamy, ze oferta jest wazna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.
5. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowl^zki informacyjne przewidziane w art.13 

lub 14 wobec osob fizycznych, od ktorycb dane osobowe bezposrednio lub 
posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si^ o udzielenie zamowienia w 
niniejszym postepowaniu.
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Do formularza ofertowego dol^czamy:
a) Aktualny odpis z wtesciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 

dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do 
rejestru tub ewidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed 
uptywem terminu sMadania ofert- oryginat lub kopia dokumentu 
poswiadczonego za zgodnosc z oryginatem przez Oferenta,

b) Petnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy umow^ 
podpisywac b^dzie inna osoba niz widoczna we wfasciwym rejestrze lub 
ewidencji.

c) Wykaz ustug wg zat^czonego wzoru.
6. Oswiadczamy , ze zaf^czone do oferty dokumenty opisuj^ stan faktyczny i prawny na 

dzieh otwarcia ofert.
7. W przypadku udzielenia wyjasnieh dotycz^cych zbzonej oferty wyznaczamy 

do kontaktu z Zamawiaj^cym :
- imi^ i nazwisko......................................
- telefon....................................................
- mail........................................................

6.

podpis i imienna piecz^c osoby 
upowaznionej do reprezentacji

miejscowosc i' data
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Zal^cznik do formularza oferty - Wzor wykazu ustug

Prez. 0/AG.261.8.2022

Nazwa i adres Wykonawcy

Pjecz^i Wykoriawcy

WYKAZ
wykonanych/wykonywanych usiug odpowiadaj^cych wymaganiom zapytania ofertowego, 
na remont Dihvi^kowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Wojewodzkiego S^du 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

wartosc brutto 
wykonanych/wykonywanych 

usiug w PLN

Nazwa i adres 
Zamawiaj^cego 
{miejsce prac)

przedmiot
usiug

Termin
zakohczenia

Wykonawca
usiugi

Termin
rozpocz^cial.p.

UWAGA: do wykazu nalezy zai^czyc dowody potwierdzaj^ce, ze usiugi wykonywane lub 
zostaly wykonane naiezyde (brak dowodu spowoduje nie uznanie ustug za zrealizowane).

Miejscowosc data

/ podpis I piecz^c imienna 
osoby uprawnionej do reprezentacji/
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zat^cznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

./2021
/Projekt/

UMOWA NR.
w Gorzowie WIkp.

pomi^dzy Wojewodzkim S^dem Administracyjnym z siedzib^ w Gorzowie WIkp.. 
ul. D^browskiego 13, NIP 599-29-000085, zwanym dalej „2amawiaj^cym” 
reprezentowanym przez:
Stawomira Pautera - Prezesa S^du

zawarta w dniu

a

dowpisan^siedzib^z w
pod numerem w

reprezentowan^ przez

zwan^ dalej „Wykonawc^”,
zas wspolnie zwanych dalej „Stronami”.

Umowa zostafa zawarta w wyniku przeprowadzonego post^powania o zamowienie publiczne 
0 wartosci mniejszej niz 130.000 zhtych bez podatku od towarow i usfug, prowadzonego w 
trybie zapytania ofertowego.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamowienia jest remont Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w 
Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim przy D^browskiego 13.

Na przedmiot zamowienia, sktada si^:
1. Wykonanie projektu szafy dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego 

(DSO) na podstawie obecnie uzytkowanej centrali DSO ,w ktorej sMad wchodzi;
I) modul Alpha zjedn^ kart^ pami^ci szt.1;
2} modut BY-PASS 32 kanatow szt.1;
3) wzmacniacz mocy 4x60W szt.3:
4) wzmacniacz mocy 2x120W szt. 1;
5) modut FMS Master z kart^ szt.1;
6) modunx48Ah/24Vszt.2:
7) modut FMA Slave szt.1:
8) karta FMS szt.12:
9) modut przekaznikowy wzmacniacza rezerwowego szt.12;
10) karta Auxiliary Monitoring szt.1:
II) mikrofon 16 strefowy wolnostoj^cy szt.l;
12) mikrofon strazaka szt.1;
13) 16 kanaiowy interfejs nadzoru sztukl.obstuguj^cy:

a) gtosnik gabinetowy 6W szt.80:
b) gtosnik sufitowy 6W szt. 190.

2. Wykonanie robot montazowych polegaj^cych na wykonaniu i wymianie szafy 
dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu Ostrzegawczego (DSO);

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, ktora powinna zawierac: dokumenty 
potwierdzaj^ce dopuszczenie urz^dzeh do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, 
specyfikacje techniczne urz^dzeh, opisy funkcji, schemat blokowy centrali, kaily 
katalogowe urz^dzeh i materiatow;
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4. Wykonanie instrukcji obslugi szafy dystrybucyjnej Dzwi^kowego Systemu 
Ostrzegawczego (DSO) - instrukcja winna zawierac mi^dzy innymi szczegobwy opis 
dziabh zwi^zanych z codzienn^ obsbg^ systemu.

5. Szkolenie uzytkownikow dzwi^kowego systemu ostrzegawczego - harmonogram 
szkoleh zostanie ustalony z Zamawiajqcym. Szkolenie b^dzie przeprowadzone w 
siedzibie Zamawiaj^cego.

6. Szczegobwy opis przedmiotu zamowienia okresla Przedmiar robot:___________
Przedmiar wykonania prefabrykowanej szafy dystrybucyjnej DSO dia WSA w Gorzowie WIkp.

ilo^cIp. Wyszczegolnienie
Montaz - Modut gtowny steruj^co-nadzoruj^cy prac? systemu 11
Montaz - Modut gtowny monitorowania systemu 12
Montaz - Modut wejsciowy audio-uniwersalny: mikrofon 13
Montaz - Modut wejscia dta pulpitow mikrofonowych 14
Montaz - Modut wejScia dIa pulpitow mikrofonowych 15
Montaz - Modut syren i gongow, pami§6 komunikatdw 26
Montaz - Modul pot^czenia 17
Montaz - Modut przekaznikowy 18
Montaz - Modut cyfrowej kontroli 16 linii gtoSnikowych 19
Montaz - Pulpit mikrofonowy 16 przyciskowy 110
Montaz - Pulpit mikrofonowy 16 przyciskowy 111
Montaz - Wzmacniacz mocy w klasie o mocy 250W/100V 112
Montaz - Wzmacniacz mocy w klasie o mocy 4x 200W/100V 113
Montaz • Wzmacniacz mocy w klasie „D” o mocy 250W/100V 114
Montaz - Szafa RACK 42U kompletna 115
Montaz - Obudowa akumulatorow zasilania rezerwowego 216
Montaz - Bateria 12V 24 Ah 817
Monta± - Rama montazowa modutow 218
Montaz - Panel maskuj^cy przedni 819
Montaz - Panel maskujacy tyini 920
Montaz - Adapter do racka 19" 421
Montaz - Adapter do racka 19" 222
Montaz - Kabel tasmowy 423
Montaz - Kabe! taSmowy 124
Montaz - Kabel zasilaj^cy 425
Montaz szafy i wst^pne programowanie systemu 126

7. Szczegotowe wymagania:

1) Oferowane urz^dzenia musz^ wspofpracowac z istniej^cym na terenie 
siedziby Zamawiaj^cego Systemem Sygnalizacji Pozaru(ARITECH FP 2864;

2) Przedmiot zamowienia nie obejmuje montazu okabbwania gbsnikowego i 
gbsnikow (270 szt.), ktore posiadaj^ regulacj? mocy od 1 do 6W:

3) Oferowany system musi zapewnic prawidbwe dziatanie i wspotprac^ z
istniej^cym okabbwaniem i gbsnikami. System musi bye przystosowany do 
CO najmniej 13 linii gbsnikowych: 2 linie do 120W, 11 linii do 60W.System 
jednostrefowy - nadawanie pojedynezego komunikatu na raz;

4) Wykonawca dostarezy urz^dzenia do centrali steruj^cej DSO. Wykona ich
instalacj? i podl^czenie oraz zintegruje system DSO z Systemem Sygnalizacji 
Pozaru (SSP), zgodnie ze scenariuszem pozarowym. Wykona implementacj^ 
oprogramowania, uruchomienie, konfigurac]^ systemu DSO.

5) Wykonawca wykona testy poprawnego dziatania catego systemu, w tym testy
zadziatania gbsnikow, testy urz^dzeh emituj^cych komunikaty oraz

2



wymagane pomiary zrozumiatosci mowy w wybranych pomieszczeniach 
budynku. Pomiary akustyczne nalezy wykonac zgodnie z norm^ PN EN 
50849 : 2017-04 i wytycznymi CNBOP;

6) Dostarczone urz^dzenia musz^ posiadac wymagane prawem atesty i 
certyfikaty w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowi^zuj^ce na terenie 
Polski;

7) Urz^dzenia musz^ bye oryginalne i fabryeznie nowe. Zamawiaj^cy nie 
dopuszcza urz^dzen regenerowanych i prefabrykowanych;

8) Wykonawca musi spe^niac wymagania formalno-prawne w zakresie instalacji i
obslugi systemow DSO. Musi posiadac rowniez doswiadezenie w tym 
zakresie (instalacja systemow DSO lub ich obstuga pod wzgl^dem 
technieznym): Wykonawca skieruje do realizaeji zamowienia osoby 
posiadaj^ce doswiadezenie zawodowe w zakresie instalowania i 
uruchamiania DSO;

9) Oferowane urz^dzenia winny bye wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym przez rzeezoznawe^ do spraw zabezpieczeh 
przeciwpozarowych - § 3.1. rozporz^dzenia z dnia 7 czerwea 2010 roku 
Ministra Spraw Wewn^trznych i Administraeji w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

10) Wykonawca po zakohezeniu prac dostarezy dokumentacj? powykonawcz^ w 
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronieznej na 
ptytach CD, zatwierdzon^ przez rzeezoznawe? do spraw zabezpieczeh 
przeciwpozarowych.

8. Pozostate informaeje :
1) Zamawiaj^cy dopuszcza rozwi^zania rownowazne, zgodne z danymi

technieznymi i parametrami zawartymi w przedmiarze. Zestawienie urz^dzeh 
znajduj^ce si§ w przedmiarze jest przyktadem rozwi^zah, ktore mozna 
zamienic na rownowazne pod warunkiem zachowania standardow 
jakosciowych i sprz^towych. Wykonawca obowi^zany jest zaoferowac 
produkt 0 wtasciwosciach zblizonych, nadaj^cy si^ funkcjonalnie do 
zapotrzebowanego zastosowania. Wykonawca, ktory powotuje si^ na 
rozwi^zania rownowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest 
obowi^zany wykazac, ze oferowane przez niego urz^dzenia spetniaj^ 
wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego;

2) Istnieje mozliwosc dokonania wizji lokalnej i zapoznania si§ z dokumentaej^ 
na terenie obiektu.

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakeie realizaeji umowy s^:

- po stronie Zamawiajqcego: kierownik Oddziatu Administracyjno-Gospodarczego i 
S.O. - Waidemar Styrcula;

- po stronie Wykonawey: .............................................................................................
2. Osoby wymienione w ust. 1 s^ uprawnione do udzielania koniecznych informaeji, 

podejmowania innych niezb^dnych dziatah wynikaj^cych z umowy, koniecznych do 

prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawey 
wynagrodzenie ryezattowe w kwocie zt(sbwnie:
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%ztotych netto), powi^kszone o
podatku VAT, co stanowi l^czn^ kwot§ 
(stownie:................ .............................

zi
ztotych brutto).

2. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiaj^cego z tytutu wykonania umowy.

3. Zap^ata wynagrodzenia nast^pi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez 
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokotem 
odbioru zamowienie. Za dzien zaptaty uznaje si^ dzien obci^zenia rachunku 
Zamawiaj^cego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr

5. Zamawiaj^cy nie udzieia Wykonawcy zaliczek na poczet reallzacji przedmiotu 
umowy.

§5. OBIOR
1. Odbior przedmiotu umowy Zamawiaj^cy poprzedzi sprawdzeniem zgodnosci 

wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiaj^cego, o ktorych mowa 
w § 1 umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni, licz^c od dnia przekazania uwag i zalecen, uwzgl^dni ]e 
w wykonanych pracach b^d^cych przedmiotem umowy.

3. Odbioru prac, ze strony Zamawiaj^cego dokona Waldemar Styrcula - Kierownik 
Oddziatu Administracyjno-Gospodarczego i S.O. oraz Jarostaw Pazota - Pracownik 
Oddziatu.

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporz^dzony protokot odbioru, podpisany 
przez Zamawiaj^cego oraz przez Wykonawcy.

5. Wzor protokolu odbioru stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszej umowy..

§ 6. ODPOWIEDZIALNOSC STRON UMOWY/KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienaiezyte wykonanie 
przedmiotu umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcy jest on obowi^zany do naprawienia powstatej w ten sposob szkody i 
niezwbcznego usuni^cia awarii.

3. W przypadku uszkodzeh krytycznych i catkowitej awarii urz^dzenia Wykonawca 
zobowi^zuje si^ zapewnic urz^dzenie zast^pcze.

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo odst^pienia od umowy w przypadku 
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia przez Wykonawcy.

5. Odst^pienie, o ktorym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci.

6. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^:
a) W przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % 

wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
b) za odst^pienie od umowy przez Zamawiaj^cego z winy Wykonawcy w

wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1.
7. Strony ustalaj^, ze w razie naliczania kary umownej, Zamawiaj^cy potr^ci je z 

wystawionej faktury. Strony zastrzegaj^ sobie prawo dochodzenia roszczeh do petnej 
wysokosci powstatej szkody.

8. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie pokrywa powstatej w wyniku 
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia szkody, Zamawiaj^cemu 
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostatej po zaptaceniu 
przez Wykonawcy kary umownej szkody na zasadach ogolnych.

9. W przypadku, gdy Zamawiaj^cy nie dokonuje ptatnosci w sposob okreslony w § 4 
umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY i PODWYKONAWCOW 

§ 9. GWARANCJA I R^KOJMIA
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1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac przedmiot umowy skami wtasnymi iub z 
udziaiem podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymienlony zakres prac wykona przy pomocy
podwykonawcow, i

udziat%tak:
3. Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona silami wtasnymi.
4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiaj^cemu informacje 

odnosz^ce si^ do podwykonawc6w(adresy, teiefony itp.)
5. Wykonawca nie moze powierzyc wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim z 

wyt^czeniem wskazanych podwykonawcow w niniejszej umowie.
6. Wykonawca ponosi petn^ odpowtedzialnosc za dziatania Iub zaniechania osob, 

ktorym zieca wykonanie cz^sci przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu 

odpowiedzialnosci za wady , aby nie byt on krotszy od okresu z tytutu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawca Zamawiaj^cemu.

8. Kserokopie umow zawartych z podwykonawcami zostan^ przekazane
Zamawiaj^cemu niezwtocznie po ich podpisaniu.

9. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umow z podwykonawcami 
podwykonawcow wymagaj^ pisemnej zgody Zamawiaj^cego w celu sporz^dzenia 
aneksu do umowy.

Iub zmiany

§ 9. GWARANCJA I R^KOJMIA
1. Wykonawca obejmie gwarancji catosc przedmiotu zamowienia na okres min. 2 lat, licz^c 

od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.
2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zatatwiane b^d^ z nalezyt^ starannosci^ 

w terminie 14 dni od zgtoszenia.
3. Okresy gwarancji na urz^dzenia musz^ odpowiadac co najmniej okresowi udzielanemu 

przez ich producentow i liczone b^d^ rowniez od daty odbioru bez zastrzezen catosci 
zamowienia.

4. Okresy gwarancji na wszystkie pozostate elementy niewchodz^ce w zakres opisany 
powyzej, a sktadaj^ce si^ na odbior catosci zamowienia, odpowiadaj^ co najmniej 
okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawc6w Gwarancji" i Wykonawc^.

5. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawcow musza odpowiadac co najmniej 
okresowi udzielonemu przez Wykonawc^.

6. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne b^dq przekazane wraz z protokotami odbioru 
kohcowego.

7. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu r^kojmi za wady na zasadach okreslonych w 
kodeksie cywilnym.

§ 11. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosci.
2. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dia 

Wykonawcy i dwa dIa Zamawiajqcego.
3. Wykonawca ma obowi^zek informowania o wszelkich zmianach statusu swojej firmy, 

a takze o wszcz^ciu post^powania upadtosciowego, ukiadowego i likwidacyjnego.
4. W zakresie nieuregulowanym umow^ znajduj^ zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo 
Zamowieh publicznych.

5. Jezeli w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor, w rozumieniu przepisow 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to z chwil^ zaptaty wynagrodzenia i w 
ramach jego wysokosci Wykonawca przenosi na Zamawiaj^cego catosc autorskich 
praw maj^tkowych do utworu, co uprawnia Zamawiaj^cego do wykorzystania tego 
utworu na polach eksploatacji wynikaj^cych z celu zawarcia niniejszej umowy oraz 
prawo udzielania zgody na wykonanie prawa zaleznego.

§ 12. WLASCIWOSC SADU

Wszelkie spory, jakie mog^ wynikn^c w zwi^zku z realizacji umowy, b^di rozpatrywane 
przez Sid wtasciwy miejscowo dia Zamawiajicego.
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§ 13. ZAtACZNIKI

Wymienione zal^czniki do umowy stanowi^ jej integraln^ cz^sc: 
1 ) Opis przedmiobj zamowienia
2) Protokot odbioru
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiaj^cyWykonawca
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Zal^cznik nr 1 do umowy

Protokol odbioru ustugi/dostawy/roboty

W dniu 2022 r. przedstawiciele Zamawiaj^cego:
1
2.

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

z dniaDokonali odbioru wykonanego przedmiotu umowy Nr,

A. Stwierdzono, ze usiugi zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z ww. umow^:

(uwagi dotycz^ce wykonania niezgodnie z umow^) 
B, Stwierdzono nast^puj^ce usterki o nieistotnym charakterze:

i wyznaczono termin ich usuni^cia do dnia ....................
C. Stwierdzono nast^puj^ce usterki o istotnym charakterze:

wyznaczono termin ich usuni^cia do dnia . ...................
Odebranie usiugi jako wykonanej zgodnie z umow^ odb^dzie si^ po usuni^ciu 
wvy. usterek.

D. W zat^czniku do protokotu zawarto wykaz odebranego przedmiotu zamowienia 
z podaniem oznaczeh i numerow seryjnych (jezeli dotyczy^.

Przedstawiciel Wykonawcy:Przedstawiciel Zamawiaj^cego:

1:

2.

7


