Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
Tel. (85) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO
RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1
32417000-9; 32413100-2; 32424000-1; 45314300-4; 45314310-7
Znak sprawy: ZP.215.02.2019
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwana dalej ustawą lub pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 ust. 1 i na zasadach określonych w art. 39-46 pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.12.2019 pod numerem 639322-N-2019
- udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.radio.bialystok.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
- wywieszone w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert 17.01.2020r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 17.01.2020r. godz. 10:15

Zatwierdzam:
Wojciech Straszyński
Prezes Zarządu

I. ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „RADIO BIAŁYSTOK” Spółka Akcyjna
Siedziba: Białystok
Adres Spółki : 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1,
Tel. (085) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
KRS: 0000037873 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 783 300 zł opłacony w całości
Znak sprawy: ZP.215.02.2019 (należy używać do oznaczania korespondencji kierowanej do Zamawiającego)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cyfrowego systemu fonicznego wraz z instalacją, konfiguracją,
uruchomieniem składającego się z:


cyfrowego routera przeznaczonego do komutacji sygnałów fonicznych ze wsparciem oprogramowania
komputerowego do zestawiania relacji połączeń w trybach ręcznym i programowalnym. Router
powinien być zainstalowany w Rozdzielni elektroakustycznej,



modułów do cyfrowej konsolety zespołu emisyjnego rozdzielni,



licencji na oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń,



instalacji kablowej pomiędzy poszczególnymi elementami systemu z przyłączami sygnałowymi w
formie gniazd indywidualnych i krosownic.

CPV:
32417000-9 sieci multimedialne
32413100-2 rutery sieciowe,
32424000-1 infrastruktura sieciowa,
45314300-4 instalowanie infrastruktury sieciowej,
45314310-7 układanie kabli,
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do dnia 30 czerwca 2020r.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji termin wykonania określi Wykonawca w
formularzu ofertowym.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCEN
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (określone w
art. 22 ust. pzp):
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określnej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca na podstawie art. 22a może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu 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 go z nim stosunków prawnych.
3. 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.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, jeżeli złożył oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale IX pkt.1 SIWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia: Zamawiający uzna warunki, o których
mowa powyżej, jeżeli Wykonawcy spełniają je łącznie.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu.
1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a pzp, 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 zobowiązania, które określa
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pzp, Zamawiający zażąda złożenia następujących
dokumentów:
3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
3.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub
informację (zał. Nr 4), że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, o ile nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
5. W przypadku podpisywania dokumentów przez osoby nie wymienione we właściwych rejestrach jako
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub pisemnie. W przypadku porozumiewania się za pomocą
faxu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 82
ust. 2 pzp oraz pełnomocnictw.
3. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
dotyczących postępowania są: Dorota Niebrzydowska, Jarosław Dobrowolski, tel. 85 74 56 218,
fax 85 744 34 23
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: Zamawiający przekazuje treść wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
udostępniona jest specyfikacja.
XI. WADIUM
Nie jest wymagane
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i przepisach pzp.
2. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresie i nazwie firmy Wykonawcy –
zaadresowaną: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., ul. Świerkowa 1;
15-328 Białystok, z dopiskiem OFERTA NA: ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA
CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1 nie otwierać przed dniem
18 stycznia 2020 r. przed godziną 10:00.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji)
ponosi Wykonawca.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem na maszynie do pisania lub komputerze,
lub inną czytelną i trwałą techniką zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2
do niniejszej specyfikacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe
pełnomocnictwo w oryginale.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta oraz wszystkie dokumenty powinny być spięte, zszyte, w sposób zapobiegający dekompletacji.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
8. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Oferta oprócz
żądanych dokumentów powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W tym celu Oferent złoży kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak powyżej, z dodatkowym określeniem:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11. W przypadku wycofania oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej
oświadczenie o wycofaniu oferty do występowania w imieniu Wykonawcy.

12. Koperty oznaczone napisem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” zostaną odczytane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
14. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania celu
zachowania ich poufności,
b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować
będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,
d) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z
tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
16. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać/przesłać do dnia 17 stycznia 2020r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 1
sekretariat (pok.302)
XV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest jawne, dokona go Komisja Przetargowa w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj.
dnia 17 stycznia 2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Świerkowa 1, pokój 119
1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
2. Informacje, o których mowa pkt 1, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (poz. 915).
2. W formularzu oferty Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia określony w SIWZ.

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
cenę za dostarczony sprzęt, oprogramowanie wraz z gwarancją, montażem i kosztami transportu do
siedziby Zamawiającego. Zamawiający, przystępując do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie dopuszcza możliwości
zmiany ceny w okresie związania umową.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia za przedmiot zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich.
5. Cena oferty musi zostać obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania w walutach obcych.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa – 60 %
2. Gwarancja – 20 %
3. Czas dostawy – 20 %
Każda oferta podlega indywidualnej ocenie, w zakresie w/w kryteriów, przez wszystkich członków Komisji
Przetargowej.
Kryterium „ cena ” – oferta może uzyskać max. 60 punktów.
1. Kryterium „cena ofertowa ”
Ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wc = (Wmin./ Wofer.) x 60 [ pkt ]
gdzie :
 WC- wartość punktowa oferty za oferowana cenę w danej ofercie,
 Wmin.- oferowana wartość minimalna brutto za przedmiot zamówienia spośród wszystkich ofert,
 Wofer.- oferowana wartość brutto za przedmiot zamówienia danej oferty.
2. Kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia: dotyczy sprzętu opisanego w załączniku nr.1 pkt. 1,2 i 3:
36 miesięcy
– 20 pkt
24 miesięcy
– 10 pkt
12 miesięcy
– 0 pkt
Wymaga się podania czasu dostawy w PEŁNYCH miesiącach.
3. Kryterium czas dostawy na przedmiot zamówienia:
Dostawa do 30 kwietnia 2020 – 20 pkt
Dostawa do 30 czerwca 2020 – 0 pkt
Wymaga się podania czasu dostawy w PEŁNYCH miesiącach.
Sposób obliczania całkowitej liczby punktów dla danej oferty:
Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla wymienionych powyżej kryteriów.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi (Wykonawcy), który spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz będzie posiadał najwyższy bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załącznik Nr 5 stanowi istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie środków odwoławczych,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy w przypadku:
3.1 Zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.
Strony przewidują ponadto możliwość dokonania zmian postanowień umowy, których nie dało się
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy a także, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego – zmiany
o charakterze nieistotnym.
3.2 Zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub rachunku bankowego nie powodują
konieczności podpisania aneksu do umowy.
ZAŁACZNIKI:
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Formularz ofertowy
 Oświadczenia
 Istotne postanowienia umowy

załącznik nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3,4
załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy ZP.215.02.2019

Dostawa modułów do cyfrowego systemu fonicznego :
1. Zamawiający posiada router XC2 52-7410, pełniący funkcję routera głównego, realizujący funkcje
wprowadzania i wyprowadzania sygnałów dźwiękowych, krosowania ich, sterowania za pomocą funkcji
logicznych wewnętrznych oraz komunikatów zewnętrznych. Zamawiający posiada moduły wejścia-wyjścia
routera centralnego : 52-7111, 52-7112, 52-7222, 52-7223, 52-7230, 52-7180.
2. Zamawiający posiada konsolety oraz pulpity studyjne 52/MX Series, w skład których wchodzą następujące
elementy: 52-3015A, 52-3454C, 52-3456C, 52-3656C, 52-4015B, 52-4231B, 52-4302A, 52-4303A, 524306A, 52-4505A, 52-4527B, 52-4590A, 52-4592B, 52-4604C, 52-4708C.
Konsolety złożone są również z jednostek centralnych RM5200D oraz 52-7410, których dostęp do
zasobów jest nieadekwatne do obecnych potrzeb Zamawiającego. Jednostka centralna połączona jest ze
studiami za pomocą pojedynczych połączeń światłowodowych (Gigabit Audio). Do Rozdzielni elektroakustycznej należy dostarczyć centralną jednostkę obliczeniową oraz oprogramowanie do konfiguracji i
obsługi. Wraz z jednostką centralną należy zintegrować obecne wejścia-wyjścia systemu oraz dostarczyć
współpracujące z nią dodatkowe jednostki wejściowo-wyjściowe.
3. Wymagania ogólne
3.1. Dostarczane urządzenia i moduły muszą zapewniać pełną kompatybilność technologiczną i integrację
z posiadanymi przez zamawiającego routerami i konsoletami 52/MX z jednostkami centralnymi serii
XC2 52-74xx produkcji firmy DHD.
3.2. Dostarczane urządzenia i moduły muszą umożliwiać zarządzanie i konfigurację za pomocą
posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Toolbox. Zamawiający wymaga dokonania
uaktualnienia wersji oprogramowania Toolbox do najnowszej obsługiwanej wersji.
3.3. Dostarczenie dwóch licencji 52-8511 Views App.
3.4. Jednostki wejściowo-wyjściowe oraz centralna muszą być przystosowane do montażu w standardzie
rack 19”,
3.5. Zastosowane rozwiązania technologiczne muszą umożliwiać awaryjną wymianę modułów takich jak:
karty wejść/wyjść, zasilacze bez konieczności wyłączania zasilania „na gorąco” w trybie tzw. hot
swap - tj. bez przerywania ciągłości pracy systemu.
3.6. Układ zasilania musi pracować w pełnej redundancji. Oznacza to, że awaria jednego z zasilaczy nie
spowoduje przerwy w pracy systemu.
3.7. Router rozdzielni musi być redundantny.
3.8. Wymagana jest wizualizacja wybranych parametrów pracy routera centralnego oraz konsolety
rozdzielni.
3.9. Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej lub angielskiej wersji językowej.
4. Centralna jednostka obliczeniowa musi zostać dostarczona, zainstalowana i zintegrowana z pulpitami
sterującymi rozdzielni oraz konsoletami studyjnymi. Jednostka musi pozwalać zdefiniować co najmniej 2
miksery wirtualne, z których każdy posiadać będzie minimalnie następujące parametry i właściwości:
4.1. Możliwość pracy w trybie stereo oraz 5.1,
4.2. Możliwość obsługi nie mniej niż 5 monofonicznych oraz 8 stereofonicznych szyn typu mix minus,
4.3. Możliwość obsługi nie mniej niż 8 stereofonicznych szyn sum programowych PGM,
4.4. Możliwość obsługi nie mniej niż 4 stereofonicznych wysyłek AUX,
4.5. Możliwość obsługi stereofonicznej szyny PFL,

4.6. Możliwość zastosowania w każdym torze wejściowym co najmniej następujących bloków obróbki
dźwięku: limiter, kompresor, bramka szumów, AGC (automatyczne wyrównanie wzmocnienia), 4
pasmowy korektor parametryczny z regulacją dobroci filtrów (wartość q), de-esser.
4.7. Możliwość monofonizowania sygnału stereofonicznego w trybach LL, RR, L+R w każdym torze
stereo,
4.8. Możliwość odwracania fazy kanałów sygnału stereofonicznego,
4.9. Możliwość zapisania i przywrócenia stanów konsolety jak również stanów poszczególnych
torów konsolety, minimum 150 funkcji logicznych do oprogramowania przez użytkownika.
4.10.
Możliwość zdefiniowania dodatkowych 2 mikserów wirtualnych pracujących niezależnie, z
możliwością obsługi za pomocą sterowników fizycznych lub oprogramowania.
5. Wraz z jednostką centralną muszą zostać zintegrowane obecnie posiadane moduły wejściowo-wyjściowe.
Zamawiający zamawia rozszerzenie możliwości routera o następujące wejścia i wyjścia audio :
5.1. Minimalna łączna liczba dodanych do routera wejść i wyjść:
5.1.1. wejścia analogowe mikrofonowe: 4
5.1.2. wejścia analogowe liniowe: 12
5.1.3. wejścia cyfrowe AES/EBU - AES3 (stereo): 12
5.1.4. wejście DANTE : 48 kanałów:
5.1.5. wyjścia analogowe słuchawkowe (stereo): 2
5.1.6. wyjścia analogowe liniowe: 12
5.1.7. wyjścia cyfrowe AES/EBU – AES3 (stereo): 12
5.1.8. wyjście DANTE : 48 kanałów
6. Jednostki wejściowo-wyjściowe muszą posiadać minimalnie następujące parametry i właściwości:
6.1. Minimalne wymagania techniczne dla wejść i wyjść:
6.1.1. Minimalne wymagania dla wejść cyfrowych:
6.1.1.1.

format sygnału: AES/EBU, S/PDIF – wybierany z poziomu konfiguracji,

6.1.1.2.

impedancja wejściowa: 110Ω dla AES/EBU, 75Ω dla S/PDIF,

6.1.1.3.

czułość wejścia: >=200mV,

6.1.1.4.

równomierność charakterystyki częstotliwościowej: <0,02dB,

6.1.1.5. zakres konwersji częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego : od 32kHz do
96kHz.
6.1.2. Minimalne wymagania dla wyjść cyfrowych:
6.1.2.1.

format sygnału: AES/EBU, S/PDIF – ustawiane z poziomu konfiguracji,

6.1.2.2.

impedancja wyjściowa: 110Ω dla AES/EBU, 75Ω dla S/PDIF,

6.1.2.3.

poziom wyjściowy: 3,4V ( przy obciążeniu 110Ω).

6.1.3. Minimalne wymagania dla wejść liniowych:
6.1.3.1.

typ wejścia: Symetryczny,

6.1.3.2.

impedancja wejściowa: >10kΩ,

6.1.3.3.

maksymalny poziom wejściowy: >=24dBu,

6.1.3.4.

równomierność charakterystyki częstotliwościowej: <0,05dB,

6.1.3.5. suma zniekształceń harmonicznych i szumu THD+N : < 0,005% dla –1 dBFS (w paśmie
20 Hz- 20 kHz),
6.1.3.6.

przesłuch: <90dB,

6.1.3.7.

zakres dynamiki: >100dB (A-ważona),

6.1.3.8.

stosunek sygnału do szumu SNR: >100dB,

6.1.3.9.

rozdzielczość przetwarzania A/D: 24bity.

6.1.4. Minimalne wymagania dla wyjść liniowych:
6.1.4.1.

typ wyjścia: Symetryczny,

6.1.4.2.

impedancja wyjściowa: <=30Ω,

6.1.4.3.

minimalna impedancja obciążenia: <=600Ω,

6.1.4.4.

maksymalny poziom wyjściowy: >=24 dBu,

6.1.4.5.

równomierność charakterystyki częstotliwościowej: <=0,05dB,

6.1.4.6.

suma zniekształceń harmonicznych i szumu THD+N : < 0,005% (przy -1dBFS),

6.1.4.7.

przesłuch: <-90dB,

6.1.4.8.

zakres dynamiki: >100dB,

6.1.4.9.

stosunek sygnału do szumu SNR: >100dB.

6.1.5. Minimalne wymagania dla wejść mikrofonowych:
6.1.5.1.

typ przyłącza: XLR-F,

6.1.5.2.

typ wejścia: Symetryczny,

6.1.5.3.

impedancja wejściowa: >=2kΩ,

6.1.5.4.

maksymalny poziom wejściowy: >=18dBu,

6.1.5.5.

minimalny poziom wejściowy: <=-70dBu,

6.1.5.6.

równomierność charakterystyki częstotliwościowej: <0,05dB,

6.1.5.7.

suma zniekształceń harmonicznych i szumu THD+N : < 0,005% (przy -1dBFS),

6.1.5.8.

przesłuch: <-100dB,

6.1.5.9.

zakres dynamiki: >100dB (A-ważona),

6.1.5.10. stosunek sygnału do szumu SNR: >100dB,
6.1.5.11. rozdzielczość przetwarzania A/D: 24bity ,
6.1.5.12. zasilanie mikrofonów pojemnościowych: 48V z możliwością indywidualnego włączenia
dla każdego wejścia z poziomu pulpitu sterującego realizatora.
6.1.6. Minimalne wymagania dla wyjść słuchawkowych:
6.1.6.1.

typ przyłącza: D-Jack stereo,

6.1.6.2.

typ wyjścia: Niesymetryczny,

6.1.6.3.

impedancja wyjściowa: <=100Ω,

6.1.6.4.

minimalna impedancja obciążenia: <=32Ω,

6.1.6.5.

maksymalny poziom wyjściowy: >=18dBu,

6.1.6.6.

równomierność charakterystyki częstotliwościowej: <0,2dB,

6.1.6.7. suma zniekształceń harmonicznych i szumu THD+N : <=0,01% ( przy -1dBFS,
obciążone 100Ω),
6.1.6.8.

zakres dynamiki: >100dB (A-ważona),

6.1.6.9.

stosunek sygnału do szumu SNR: >100dB.

6.1.7. Minimalne wymagania dla wejść/wyjść GPI/GPO:
6.1.7.1.

GPI izolacja optyczna wejść,

6.1.7.2.

GPO z przekaźnikami elektromagnetycznymi lub elektronicznymi.

Wraz z jednostką centralną muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione współpracujące z nią
dwa moduły sterujące umożliwiające wizualizację i zmianę parametrów mikserów. Moduły sterujące muszą
posiadać minimalnie następujące cechy i właściwości:
1. Kompatybilność technologiczna z posiadanymi przez Zamawiającego mikserami Serii 52/XC2 produkcji
DHD,
2. Kompatybilność z urządzeniami dostarczanymi,
3. Możliwość wizualizacji stanu konsolety – poziomu dźwięku, parametrów obróbki dźwięku, stanu funkcji
logicznych,
4. Możliwość wizualizacji stanu routera – poziomu dźwięku, stanu funkcji logicznych, stanów awaryjnych
5. Ekrany dotykowe o przekątnej co najmniej 10 cali.
6. Możliwość wyboru źródła sygnału na wyjściu routera z poziomu komputera nagrywającego
zlokalizowanego w innej lokalizacji.
Wymagania redundancji routera centralnego
1. Redundancja centralnej jednostki operacyjnej, polegająca na bezzwłocznym automatycznym przejęciu
pracy przez redundantną jednostkę operacyjną w przypadku awarii podstawowej jednostki operacyjnej lub
potrzeby prowadzenia prac serwisowych.
2. Wejścia i wyjścia audio i gpio muszą być obsługiwane przez obie redundantne jednostki centralne bez
konieczności fizycznej zmiany połączeń.
3. Redundancja zasilania jednostek operacyjnych i pomocniczych routera (zasilanie dwustronne, wymagane
pełne działanie operacyjne w przypadku braku jednego zasilania)
4. Redundancja połączeń światłowodowych między studiami emisyjnymi a routerem centralnym (połączenia
redundantne, wymagane działanie w przypadku uszkodzenia jednego połączenia).
5. Zamawiający dopuszcza skorzystanie z istniejącej infrastruktury światłowodowej pomiędzy studiami.
Dostarczane urządzenia muszą zostać zamontowane, podłączone, skonfigurowane do pracy i zintegrowane z
istniejącą infrastrukturą Zamawiającego. Zamawiający wykona okablowanie zasilania oraz audio niezbędne do
podłączenia dostarczanych urządzeń.
Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację obejmującą cały cyfrowy system foniczny zainstalowany i
działający w Radiu Białystok po zakończeniu modernizacji.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta

..................................................................................

Adres oferenta

...................................................................................

Numer telefonu

................................ Numer fax. ...............................

e-mail …………………………………….
OFERTA CENOWA DLA RADIA BIAŁYSTOK
NA ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO
RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1
Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ za cenę:
netto

: ..................... zł (słownie netto : ............................................................ złotych),

brutto : ..................... zł (słownie brutto: ............................................................. złotych).
w tym VAT : ........................................................
Podana cena za przedmiot zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
1.

Termin wykonania umowy ……… .

2.

Gwarancja na oferowany sprzęt opisany z załączniku nr 1 w pkt. 1,2 i 3 (w miesiącach) …………… .

3.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne nam informacje do przygotowania
oferty,

4.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wszystkich podwykonawców, w tym podmioty, na których
zdolnościach będzie polegał w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia.

5.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

7.

Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem
bez zastrzeżeń tych warunków, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczam(y), że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania firmy.

9.

Integralną część naszej oferty stanowią następujące Załącznikami :

-

Opis oferowanych urządzeń zgodnie z tabelą poniżej,

-

………………

Pieczęć firmowa
.........................................................

LP

Producent

Typ/model

Podpis
......................................
(upełnomocniony przedstawiciel oferenta)

Nazwa

ilość

Wartość netto

Załącznik Nr 3 do SIWZ
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Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA
CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1, prowadzonego przez Polskie Radio - Regionalną
Rozgłośnię w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1, prowadzonego przez Polskie

Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

……………………………………………………………………..….……

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy ZP.215.02.2019
…......................….........................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ROZDZIELNIA ELEKTROAKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK
ŚWIERKOWA 1
w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………
...................…................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej;*
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) wraz z następującymi podmiotami:*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy ZP.215.02.2019

Umowa zawarta w dniu ……... …….. pomiędzy
Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Białymstoku „Radio Białystok” Spółką Akcyjną z siedzibą w
Białymstoku (15-328) przy ul. Świerkowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037873, z
kapitałem zakładowym 783 300,00 zł wpłaconym w całości, REGON: 050252837, NIP: 542-00-03-367,
reprezentowaną przez:
Wojciecha Straszyńskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na rozbudowę cyfrowego systemu fonicznego .
1

2

3
4

§1
Wykonawca zobowiązuje się, na zlecenie Zamawiającego, do rozbudowy rozdzielni elektroakustycznej (dostarczenie modułów, zainstalowanie i uruchomienie w Radiu Białystok
ul. Świerkowa 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) wchodzącej w skład cyfrowego systemu
fonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oprogramowania umożliwiającego eksploatację
i konfigurację systemu wraz z oryginalnymi bezterminowymi licencjami na korzystanie z tego
oprogramowania. Opłata za korzystanie z licencji przez okres użytkowania przez Zamawiającego
zawarta jest w cenie określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Szkolenie odbędzie się na zainstalowanym przez Wykonawcę systemie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony system nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich
i fabrycznie nowy.

§2
Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy w pełnym zakresie (w szczególności dostawa systemu i
oprogramowania oraz szkolenie) musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do ………………….. 2020r.
1

2

1

§3
Montaż systemu przez Wykonawcę nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym wcześniej
z Zamawiającym.
W przypadku niemożności udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do instalacji przez
Zamawiającego z powodu realizacji zadań programowych Zamawiającego, termin zakończenia prac
określony w §2 ulega automatycznie przesunięciu, jednak jedynie o taką liczbę dni, przez jaką
realizowane były zadania programowe.
§4
Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2

Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się po zainstalowaniu systemu, sprawdzeniu poprawności jego
działania przez Zamawiającego i spisaniu protokołu odbioru technicznego.

3

W przypadku uzyskania wyników testów sprawdzających niezgodnych z założeniami funkcjonalnymi
przyjętymi w dokumentacji przetargowej, Wykonawca w ciągu 14 dni dokona niezbędnych modyfikacji
systemu i zgłosi go do ponownego odbioru.
§5
Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci jednorazowo wynagrodzenie
umowne ustalone w ofercie cenowej Wykonawcy w kwocie: netto …………… zł (słownie:
………………………………. złotych), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT w kwocie
…………….. zł (słownie: ……………………………………….. złotych), tj. brutto ……………………. zł
(słownie: ……………………………………….). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w
ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru
Technicznego.

1

Płatności za dostawę zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
numer …………………………………………………...

2
3

Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu prowadzącemu
rachunek bankowy Zamawiającego.

1

§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia
następnego po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.

2

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadku:

3

1

2
3

a

Nieprzestrzegania przez użytkowników instrukcji obsługi urządzeń,

b

Dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez użytkowników.

Dokumenty gwarancyjne zostaną dostarczone Zamawiającemu przy Odbiorze Technicznym.
§7
W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu umowy w okresie, o którym mowa w §6 umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przywrócenia jego pełnej sprawności z uwzględnieniem
następujących wymogów:
a

Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 8 godzin w dni robocze,

b

Czas usunięcia awarii związanej z niesprawnością sprzętu nie dłuższy niż 2 dni robocze,

c

Czas usunięcia awarii związanej z niesprawnością oprogramowania nie dłuższy niż 2 dni robocze.

Zgłaszanie wad w działaniu urządzeń dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub
pocztą elektroniczną. Adresy i szczegółowe zasady zawiadamiania Wykonawcy zostaną określone w
dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku, gdyby niemożliwe było usunięcie awarii w czasie określonym w ust. 1, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość pracy do momentu usunięcia awarii poprzez
dostarczenie innego równorzędnego systemu. W przypadku dostarczenia równorzędnego systemu
Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 lit. b.

4
5

1

W przypadku niemożności naprawienia uszkodzenia w ciągu 21 dni, Wykonawca wymieni sprzęt na
fabrycznie nowy.
W przypadku trzykrotnej naprawy uszkodzonego sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
wymiany sprzętu na nowy.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a

Za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
netto za każdy dzień opóźnienia,

b

Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji dostarczonego sprzętu
i
oprogramowania - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii,

c

Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

2

Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych.

3

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy powyżej 30 dni lub naruszenia terminów realizacji napraw gwarancyjnych.

4

W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca upoważniony jest do obciążenia Zamawiającego
odsetkami w wysokości ustawowej.

1.
2.

1.

2.

§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§ 10.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania,
udostępnionych przez drugą stronę, danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich
organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób,
których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami 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 - RODO), zapisami Ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub
innymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności zobowiązują się jako podmiot przetwarzający do
przestrzegania obowiązków wynikających z art. 28 i nast. wspomnianego rozporządzenia.
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie (w szczególności
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, przesyłanie,
usuwanie, niszczenie) następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko oraz funkcja lub
stanowisko osób reprezentujących Wykonawcę, imię i nazwisko osób wykonujących prace w ramach
realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przekazanie tych danych będzie konieczne w związku z realizacją
przedmiotu umowy oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu umowy przez
okres trwania niniejszej umowy, a także adres e-mail lub telefon osób wskazanych do kontaktu. Charakter

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy
wykorzystaniu systemów informatycznych.
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie
(w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie,
wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie, niszczenie) następujących kategorii danych osobowych: imię i
nazwisko oraz funkcja lub stanowisko osób reprezentujących Zamawiającego oraz, imię i nazwisko osób
wskazanych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu umowy, przez okres trwania niniejszej
umowy, a także adres e-mail lub telefon osób wskazanych do kontaktu. Charakter przetwarzania danych
dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej
współpracy) oraz podmiotów, za pośrednictwem, których realizować będzie niniejszą umowę z zasadami i
procedurami związanymi z ochroną danych osobowych, w zakresie, w jakim te zasady i procedury będą
miały wpływ na realizację umowy.
Strona przetwarzająca powierzone dane, przetwarza je zgodnie z poleceniem drugiej strony
(administratora danych) i jest uprawniona do upoważnienia poszczególnych osób do przetwarzania ich w
takim zakresie. Jednocześnie podmiot przetwarzający zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
Strona, której powierzono przetwarzanie danych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych,
bez zbędnej zwłoki zgłasza je drugiej stronie (administratorowi), nie później niż w ciągu 24 godzin od
stwierdzenia naruszenia poprzez: telefoniczny kontakt Zamawiającego 85 745 62 20 lub mailem na
adres sekretariat@radio.bialystok.pl, telefoniczny kontakt Wykonawcy ………………. lub mailem na
adres …………………………………….
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2 - 3, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania lub trwałego zniszczenia we własnym
zakresie (zgodnie z decyzją administratora), niezwłocznie po zakończeniu realizacji Umowy,
ewentualnych dokumentów, ich kopii lub nośników zawierających dane osobowe, o których mowa w ust.
2 - 3, przy uwzględnieniu terminów obowiązkowego przechowywania dokumentów wynikających z
obowiązujących przepisów.
Odpowiednio każda ze stron jako administrator zobowiązuje się i oświadcza, że będzie wypełniała
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu realizacji przedmiotu umowy, a druga strona
zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonania tego obowiązku.

§ 11
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1,
15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@radio.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane

dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa
lub umowy powierzenia danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji
umowy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§12
Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z
wykonywaniem
niniejszej
Umowy.
W
przypadku
nieosiągnięcia
porozumienia
w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy:
1) ze strony Zamawiającego – Jarosław Dobrowolski
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………
Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru:
1) ze strony Zamawiającego są: Jarosław Dobrowolski lub inne osoby upoważnione przez
Zamawiającego,
2) ze strony Wykonawcy jest: ………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 lub 6 może nastąpić po poinformowaniu drugiej strony i nie
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron
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