
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:
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Rymanów: Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w 
Sieniawie

Numer ogłoszenia: 98644 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nagłośnienia hali 

sportowej w Sieniawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie. Wykaz wymaganego 

sprzętu oraz parametry techniczne: 1) Mikser - 1 szt. 24-bitowy procesor efektowy, 8-kanałów,dwa 

wejścia stereofoniczne oraz wysyłkę do procesora efektowego,32 efekty z funkcją tap tempo, 3 

regulatory parametrów wybranego efektu użytkownika, wskaźnik przesterowania sygnału oraz 

funkcje Mute i PFL, szyna wyjściowa aux konfigurowalna przed lub po tłumiku, metalowe gniazda 

przyłączeniowe XLR i TRS 1 cal, wejście stereofoniczne i wyjście dla rejestratora na złączach RCA, 

3-pasmowy korektor parametryczny dla wejść stereofonicznych, 3-pasmowy korektor z 
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półparametryczną średnicą dla wejść monofonicznych, gniazda insertowe na złączach TRS 1 cal 

dla wejść monofonicznych i sumy wyjściowej,10-segmentowy miernik diodowy, gniazdo do nożnego 

sterowania efektami, dedykowany aux do wbudowanego procesora w każdym kanale, dodatkowy 

konfigurowalny aux w każdym kanale, metalowe gniazda XLR i TRS 1cal , 2 wejścia stereo na 

gniazdach RCA, wyjście stereo dla rejestratora na gniazdach RCA, 3-pasmowy korektor z 

półparametryczną średnicą dla wejść mono, 3-pasmowy korektor dla wejść stereo, gniazda 

insertowe TRS 1cal dla wejść mono i sumy wyjściowej, 10-segmentowy miernik diodowy, wyjście 

słuchawkowe, prosty montaż w szafie rackowej 19 cali. 2) Odtwarzacz CD,MP3 - 1 szt. Interfejs 

USB, do zastosowań HiFi oraz PA, możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem 

USB (np. dysku twardego USB, pamięci przenośnej USB), system anti-shock, funkcja powtarzania 

(powtórz 1, powtórz wszystko), odtwarzanie losowe, standardowe funkcje odtwarzania, regulowane 

wyjście słuchawkowe. W komplecie pilot sterujący IR z bezpośrednim wyborem utworów. Montaż w 

racku 482mm (19 cali), 2U, za pomocą dołączonych uchwytów. Odtwarzanie płyt audio CD,CD-

R,MP3. 3) Kolumny aktywne (kolumny od tego samego producenta) - 10 szt. 2 - drożna kolumna 

aktywna, moc ciągła 180W (8 cali przetwornik) niskie tony 50 W (1cal przetwornik) wysokie tony, 

pasmo przenoszenia 65 Hz - 19 kHz, SPL 120 dB- 1m, podział zwrotnicy 3000 Hz, kąt pokrycia min. 

88 H x 55 V, pobór mocy 210 VA, gniazdo statywowe, czułość wejścia LINE: 0 dBu 0,775 V MIC: 

max -35 dBu, wymiary nie większe niż 10 x 45 x 30 cm, obudowa z tworzywa sztucznego 

wzmacnianego. złącza combo, XLR F link: XLR M, śruby M10. 4) Kolumny aktywne (kolumny od 

tego samego producenta) - 3 szt. 2 - drożna kolumna aktywna, moc ciągła 200W (12 cal 

przetwornik) niskie tony 50 W (1 cal przetwornik), wysokie tony pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 

kHz, czułość 1 W, 1 m 98 dB, kąt pokrycia min. 88 H x 55 V, pobór mocy 400 VA, podział zwrotnicy 

2000 Hz gniazdo statywowe, czułość wejścia LINE: 0 dBu, 0,775 V MIC: max -35 dBu, wymiary nie 

większe niż 40 x 65 x 40 cm, obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego, złącza combo, XLR 

F link: XLR M, śruby M10. 5) Mikrofony bezprzewodowe podwójne - 2 szt. Technologia HDAP, 

pasmo UHF, odbiornik zaopatrzony musi być w trzy rodzaje diód przedstawiających wł-wył. 

nadajników 1 i 2, odpowiednią siłę sygnału (RF OK) oraz przesterowanie sygnału (AF CLIP). 

Pokrętło głośności Volume wpływające na poziom sygnału na wyjściu 1,4 TRS (duży jack). 

Podświetlany włącznik ON,OFF załącza obydwa kanały jednocześnie. Nadajnik musi posiadać 

przełącznik (ON,OFF,MUTE) oraz trwałe metalowe sitko, które zabezpiecza kardioidalną, 

dynamiczną wkładkę. Żywotność baterii min. trzydzieści godzin. System składa się z jednego 

odbiornika i dwóch nadajników. 6) Statyw mikrofonowy - 2 szt. Statyw do mikrofonu z blokadą 

zaciskową, wzmocnione nogi, wysokość regulowana 90-150 cm, długość ramienia min. 69 cm. 7) 

Procesor głośnikowy - 1 szt. 2 wejścia analogowe (jedno może pracować jako złącze cyfrowe 

stereo AES-EBU), 6 analogowych wyjść, wysokiej jakości 24-bitowe przetworniki 96kHz A-D i D-A, 
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zintegrowany przetwornik częstotliwości próbkowania (32 do 48kHz), dynamiczna korekcja 

graficzna i pełna korekcja parametryczna, korektory (LP-BP-HP) dla każdego wejścia i wyjścia, 

limitery na każdym wyjściu, filtry zwrotnicy: Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley charakterystyka 

opadania zbocza od 6 do 48dB-oktawa, regulowane opóźnienia dla wszystkich wejść i wyjść z 

automatyczną lub ręczną korekcją temperatury, fazy i czasu dla danego pomieszczenia, możliwość 

łączenia kaskadowego kilku urządzeń złącze RS-485, 50 komórek pamięci użytkownika, 

symetryczne, pozłacane złącza XLR, zintegrowany zasilacz impulsowy. 8) Uchwyt ścienny - 12 szt. 

Wykonany ze stali, ścienny wspornik do kolumn. Regulacja w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 

Uchwyt od tego samego producenta co kolumny. 9) Okablowanie Przewody symetryczne ok. 200 

mb, przewód zasilający 230 V około 150 mb przekrój 3x2mm, gniazda na kabel 230V, wtyki xlr 

męskie 20 szt., żeńskie 20 szt. Listwy instalacyjne. Wyżej podane ilości są orientacyjne. 

Wykonawca we własnym zakresie dokonana obliczeń niezbędnych ilości przewodów i wtyczek do 

oferowanego systemu nagłośnienia. 10) Osłony głośników - 12 szt. Metalowe osłony głośników 

uniemożliwiające ich zniszczenie uderzoną piłką. Osłony mocowane do ściany. 11) Szafa rack 12 u 

wisząca zamykana - 1 szt. 12) Montaż sprzętu Montaż obejmuje zawieszenie głośników, położenie 

instalacji kablowej, konfigurację i strojenie systemu dźwiękowego poprzez przeprowadzenie 

pomiarów akustycznych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - dostarczone 

nagłośnienie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), - dostarczone nagłośnienie powinno 

być zgodne z europejskimi normami, posiadające aktualne certyfikaty, - gwarancja na nagłośnienie i 

montaż - 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru (w przypadku gdy gwarancja producenta jest 

dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta), - na dzień odbioru końcowego Wykonawca 

obowiązany jest przekazać karty gwarancyjne na cały zakres wykonanej dostawy z montażem, - w 

ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę serwisową 

zainstalowanego sprzętu w zakresie niezbędnym do utrzymania właściwego funkcjonowania w 

okresie gwarancji, - w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych 

prac należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. - w 

czasie prac montażowych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie 

zniszczenia i uszkodzenia oraz jest zobowiązany do ich usunięcia i przywrócenia stanu 

pierwotnego, - z odbioru końcowego spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron, - w ramach zamówienia Wykonawca zapewni, transport, rozładunek, 

wniesienie nagłośnienia do pomieszczeń, rozpakowanie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach 

oraz wstępne uruchomienie jeśli jest to wymagane. - Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia 

zamontowanego sprzętu, - Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu 

zamówienia, - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy instrukcje obsługi w 

j. polskim, - Zamawiający zaleca aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Opis systemu nagłośnienia Nagłośnienie zostało przewidziane w systemie strefowym 

co umożliwia odpowiednie opóźnienie i pokrycie stref dźwiękiem. Obiekt został podzielony na 3 

strefy: płyta boiska, trybuna pod balkonem i balkon. Do nagłośnienia zastosowano 2-drożne 

aktywne kolumny o przetworniku niskotonowym 12 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal w 

ilości 3 szt. Natomiast trybuna i balkon nagłośnione zostaną za pomocą 9 kolumn 2-drożnych o 

przetworniku niskotonowym 8 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal w ilości odpowiednio 6 szt. 

na balkonie i 3 szt. na trybunie pod balkonem. Całością zarządzał będzie procesor głośnikowy. 

Pozostałe elementy systemu czyli konsoleta, odtwarzacz CD-MP3, zestaw bezprzewodowy oraz 

procesor głośnikowy zainstalowane zostaną pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. W 

pomieszczeniu tym przewidziano też odsłuch dla osoby obsługującej w postaci kolumny o 

przetworniku niskotonowym 8 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal. Hala nie posiada punktów 

do zasilania kolumn aktywnych - do wykonania przez Wykonawcę. Należy doprowadzić sygnały z 

procesora głośnikowego do poszczególnych kolumn..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
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zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał  innych podmiotów,  które będą brały  udział  w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1. b) Opis techniczny (karty katalogowe, specyfikcje 

techniczne itp.) oferowanego sprzętu z podaniem cen jednostkowych poszczególnych elementów 

systemu oraz kosztów montażu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) termin 

realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - zaistnieje zdarzenie 

niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, - zaszły zmiany przepisów 

prawnych, - przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. 

poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, przed 

zawarciem umowy, a termin zakończenia dostawy określony został datą, b) wynagrodzenie 

wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana 

stawki urzędowej podatku VAT, c) inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą 

zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie 

wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to 

postanowieniom SIWZ, d) warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie 

kosztów, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rymanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 

Rymanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 - Infrastruktura sportowa 

i rekreacyjna.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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