SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie aranżacyjne loży VIP w Hali Ergo Arena
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 207.000 euro

znak 1/2015 ZP
39130000-2 Meble

CPV:

71240000-2 Usługi architektoniczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
32232000-8 sprzęt wideokonferencyjny
39711100-0 chłodziarki
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I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-344 ul. Plac Dwóch Miast 1,
wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP
5832870317 oraz REGON 193078050
Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż elementów wyposażenia aranżacyjnego
loży VIP w hali Ergo Arena wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlano
aranżacyjnych związanych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji aranżacji loży w min. 2 wariantach/ rozwiązaniach oraz
dokumentacji wykonawczej prac budowlanych w wymaganych branżach.
2) Wykonanie prac budowlano - aranżacyjnych
3) Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa mebli wraz z ich montażem
4) Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego oraz AGD
Wszystkie urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy
jakościowe, określone odrębnymi przepisami. Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe
wymagane przez producenta urządzeń przez okres udzielonej gwarancji. Koszt takich
przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi winien zostać wliczony w wartość
zamówienia.
Przed dostarczeniem urządzeń oraz przystąpieniem do ich instalacji Wykonawca opracuje
i uzgodni międzybranżowo dokumentację techniczną w zakresie montażu urządzeń i
wykonania instalacji w wyznaczonych lokalizacjach. Dokumentacja techniczna musi być
sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawca w
ramach tworzenia aranżacji loży zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia
co najmniej 2 rad technicznych w celu ustalenia sposobu aranżacji lóż.
Po zainstalowaniu, konfiguracji i uruchomieniu elementów Przedmiotu zamówienia
Wykonawca wyda Zamawiającemu całość urządzeń i elementów instalacji, dokumentację
powykonawczą (po 4 egz. w wersji papierowej, zszytej i w sztywnej oprawie oraz na
nośniku elektronicznym) oraz wszelkie instrukcje, certyfikaty i atesty urządzeń, co
zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony. W chwili podpisania
przez Strony protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności
wymienionych w nim urządzeń.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt objęty Przedmiotem Zamówienia do
momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru.
Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca przeprowadzi w uzgodnionym z
Zamawiającym terminie szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla 2 osób.
Uszkodzony sprzęt na czas wymiany może zostać zamieniony na sprzęt zastępczy jednak
o parametrach i możliwościach nie gorszych niż uszkodzony. Zamiana na sprzęt inny niż
2

występujący w warunkach normalnej pracy systemu musi zostać zaakceptowany przez
zamawiającego.
W przypadku powoływania się w opisie zamówienia na produkty określonych
producentów Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców produktów
równoważnych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych i
funkcjonalnych w porównaniu do wymaganych produktów. W przypadku materiałów
budowlanych wymagana jest do zachowania kolorystyka i faktura materiału jak również
jego właściwości techniczne m.in. grubość, odporność na ścieranie, wytrzymałość na
uderzenia. W przypadku oferowania sprzętu i materiałów równoważnych do oferty należy
dołączyć karty opisowe i zdjęcia oferowanych produktów potwierdzające równoważność
oferowanych rozwiązań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.
Obiekt będzie dostępny przez 24h na dobę za wyjątkiem dni, w których odbywać się będą
imprezy oraz przygotowania do nich. Harmonogram prac ustalony zostanie na etapie
zawierania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nie później niż do 30 kwietnia 2015r.
IV. WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

OPIS

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy a w szczególności:
1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co
najmniej 2 dostawy mebli biurowych za kwotę min. 100 tys zł brutto każda.
Zamawiający dopuszcza wykazanie
brutto.

jednego zamówienia o wartości min. 200 tyś zł

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie co najmniej 1
wykonawca musi spełnić ten warunek.
2. Posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1,5 mln zł
W przypadku składania ofert przez
wykonawca musi spełnić ten warunek.

wykonawców

występujących

w

zakresie

wspólnie

jeden

3. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 200 tys.
zł W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy
łącznie mogą spełnić ten warunek.
4. Dysponują min. 1 osobą, architektem wnętrz, która w okresie ostatnich 3 lat
wykonała min. 1 dokumentację aranżacji pomieszczeń w obiekcie hotelowym, biurowym
lub biznesowym z wyposażeniem szacowanym na kwotę min. 300tys.
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy
łącznie mogą spełnić ten warunek.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, środkach finansowych i
ekonomicznych oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
3

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie niżej
wymienionych dokumentów według formuły: spełnia / nie spełnia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.2 Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający ich wartość, datę wykonania i
przedmiot oraz podmioty na rzecz, których były wykonane wraz z dowodami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
1.3 Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
1.4 Informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych na koncie lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
1.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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 zamówienia albo
składania ofert;
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
I dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
3.1 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;
3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3.4 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3.5 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
4.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej;
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego
przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być
złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika.
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

3.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Sławomir
Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 8.00-15.00, faks 58 760-10-29

informacje

zamawiający

i

Email: przetargi@ergoarena.pl
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9.000 w terminie
do 3.03.2015r. do godz. 12.00 na konto nr 80 1160 2202 0000 0000 4629 7270
tytułem „wadium loża” podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank
wpływu kwoty wadium na konto zamawiającego. Wadium można również wnieść w innej
formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538).
Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Uwaga :
 Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum)
może być wniesione przez jednego z nich.
Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność
z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez
spinania.
VIII.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty,
który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
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1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „Aranżacja loży” nie
otwierać przed 3.03.2014r. godz. 15.30 oraz wewnętrznej z pieczątką firmową
(nazwa i adres wykonawcy).
X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat
pok. 1C14 , w terminie do dnia: 3.03.2014r. do godziny 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój
1C14 w dniu: 3.03.2014r. o godzinie 15:30.( wejście od strony zaplecza
technicznego)
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Rozliczenie zamówienia nastąpi etapami po wykonaniu i odebraniu poszczególnych
zakresów prac, dostaw do wysokości 90% wartości, pozostałe 10% wypłacone
zostanie po wykonaniu i odebraniu całego przedmiotu zamówienia.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem
zamówienia w tym: zorganizowanie placu budowy, utylizacja materiałów budowlanych,
uprzątniecie terenu prowadzenia prac, dostarczenie sprzętu, jego montaż oraz
strojenie i uruchomienie, sporządzenie dokumentacji aranżacyjnej w uzgodnieniu z
wytycznymi zamawiającego oraz dokumentacji powykonawczej, szkoleniem personelu
zamawiającego, udzieleniem licencji bezterminowej na dostarczone oprogramowanie
oraz utrzymaniem przez okres gwarancji, w tym dokonywaniem na koszt wykonawcy i
jego staraniem wszelkich przeglądów okresowych i czynności serwisowych
wymaganych przez producentów dla utrzymania ich gwarancji.
4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem
podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami formularza ofertowego.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów:
1) Ceny – waga: 95% (iloraz ceny najniższej przez badaną x 95)
2) Okres gwarancji – waga 5% (0 pkt - 36 m-cy okres gwarancji, 2,5 pkt 48 m-cy, 5
pkt - 60m-cy)
W przypadku nie wpisania żadnego okresu gwarancji oferta uznana będzie
jako złożona z okresem 36 miesięcznym i otrzyma 0 pkt.
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany
pisemnie.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
UMOWY.

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz.
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XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach
obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom, lub wskazania z nazwy podwykonawców, na których zasoby
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli
dotyczy).
8. Zamawiający zastrzega konieczność wykonania montażu dostarczonych
urządzeń
przez
podmiot
wykazujący
doświadczenie
w
niniejszym
postępowaniu.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a

które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe
zmiany stawek podatku VAT.
2) zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości

organizowanych imprez na obiekcie lub zaprzestania funkcjonowania obiektu.
XVIII. ZAŁĄCZNIKI.
 Istotne postanowienia umowy
 Opis zamówienia
Zatwierdzam:

Magdalena Sekuła
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OFERTA
(Załącznik nr 1 do SIWZ)
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tel.: ............................................., fax.: ..............................................................
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), pod nazwą: „Aranżacja loży” oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę
w wysokości:
LP

1

Przedmiot zamówienia

Prace

budowlano

–aranżacyjne

Wartość brutto w PLN

wraz

z

dokumentacja projektową oraz aranżacyjną

2

Meble

3

Wyposażenie elektroniczne i AGD
RAZEM
Oferowany okres gwarancji na wszystkie urządzenia i wykonane prace: (36 – miesięcy –
0 pkt., 48 – miesięcy – 2,5 pkt., 60 – miesięcy – 5 pkt.)
Ilość miesięcy: ………………………………………………………….

1.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części
zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Oświadczam, iż przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej.
Wykaz firm powiązanych:
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1…………………………………………………………
2. ………………………………………………………..
* skreślić niewłaściwe
4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………
Opis uprawnień / nr : ……………………………………………………………………………………………………
Opis

zdobytego

doświadczenia:

………………………………………………………..

(zakres

opracowania, rodzaj obiektu, wartość wyposażenia aranżacyjnego, zlecający, data
wykonania)
7. Wykaz wykonanych zamówień
Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość

Data

wyposażenia w PLN

(dd/mm/rr)

wykonania

Zlecający

Załączniki:
1) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia
2) KRS,KRK,ZUS,US
3) Polisa OC wraz z dowodami jej opłacenia
4) Informacja z banku
5) Dowód wniesienia wadium

Data: …………………………………

……………………….……………………………………………………..
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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(Załącznik nr 1 do SIWZ)
Umowa nr …………
zawarta w dniu …………….. w Gdańsku pomiędzy:
Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, 80 -344 Gdańsk wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS0000216102, posiadającą numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 583-287-03-17, REGON 193078050, o kapitale
zakładowym 26.596.000,00,- zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez Magdalenę Sekuła – Prezesa Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Wykonawca”
zwanymi dalej łącznie "Stronami".
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wyposażenie loży w Hali widowiskowosportowej Ergo Arena. Zakres prac zawiera:
1) Wykonanie prac budowlano - aranżacyjnych wraz z dokumentacją projektową i
aranżacyjną
2) Wykonanie i dostawę mebli wraz z ich montażem
3) Dostawę i montaż sprzętu elektronicznego oraz AGD
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do umowy oraz ofercie Wykonawcy.
§ 2. Plan Prac
1. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest
przedstawić do akceptacji
Zamawiającemu 2 warianty wykonania aranżacji
pomieszczenia. Zamawiający w terminie 3 dni rozpatrzy złożone aranżacje i
zaakceptuje je bądź odrzuci. W przypadku odrzucenia Zamawiający uzasadni
odrzucenie. W przypadku odrzucenia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
powodu odrzucenia i ponownego złożenia , który zostanie rozpatrzony według
powyższej zasady. W ramach prac nad aranżacją pomieszczenia, wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania min. 2 rad technicznych z przedstawicielami
Zamawiającego (max. 3 osoby) na terenie Trójmiasta lub w pomieszczeniu
podlegającemu aranżacji (za zgodą Zamawiającego).
2. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji aranżacji loży w terminie 2 dni uzgodni z Działem
technicznym dostępność obiektu i harmonogram prowadzenia prac.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych przez Wykonawcę
etapów zamówienia w terminie 2 dni od zgłoszenia ich do odbioru. Odbiór zamówienia
potwierdzony zostanie protokołem odbioru. W przypadku nie uwzględnienia uwag,
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zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania tych prac podmiotowi
zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem odbioru prac przekaże karty gwarancyjne i instrukcje
na zamontowane urządzenia oraz przeszkoli wskazane osoby z ich obsługi.
§ 3. Termin wykonania
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania zamówienia w terminie 6
tygodni od zawarcia umowy tj. do dnia ……... 2015 r.
3. Odbiór całości zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru.
§ 4. Prawa i obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas trwania Umowy aktualną polisę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 1.500.000,00 zł (kopia polisy
stanowi załącznik do umowy).
2. Zapewnienie prądu, wody, utylizacji odpadów oraz uprzątnięcie terenu prowadzenia
prac w ich trakcie na bieżąco oraz po wykonaniu zamówienia należy do wykonawcy.
3. Wykonawca udziela ………. (min. 36) miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i
dostarczone urządzenia liczone od dnia odbioru końcowego. Terminy i warunki
dokonywania konserwacji i napraw zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ (opis
zamówienia).
4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu zgłaszane będą do:
Punkt serwisowy ……………………………………………(imię i nazwisko, adres, tel., e-mail)
§ 5. Rozliczenia i Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Tytułem
wykonania
zamówienia
Wykonawca
otrzyma
od
Zamawiającego
wynagrodzenie w wysokości:
Wartość netto ………………………………. złotych
Stawka i kwota podatku VAT: …
Wartość brutto (słownie: …………………… złotych)
W tym: Prace budowlane i dokumentacja aranżacji oraz projektowa: ………………………..
Meble wraz z montażem: ………………………………………………………………………………………………
Wyposażenie AGD i elektroniczne: ………………………………………………………………………………..
W tym wynagrodzenie płatne podwykonawcy(zakres prac/wartość): …….. zł netto
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu pokrywa wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia. Rozliczenie zamówienia nastąpi etapami po
wykonaniu i odebraniu poszczególnych zakresów prac, dostaw do wysokości 90% ich
wartości brutto, pozostałe 10% wypłacone zostanie po wykonaniu i odebraniu całego
przedmiotu zamówienia.
3. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej
zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania pisma skierowanego na
dotychczasowy adres za skutecznie doręczone.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół
odbioru zamówienia wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz innych wymaganych dokumentów.
5. Ustala się termin płatności faktury do 7 dni od daty jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.
6. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im
wynagrodzenie zostanie przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy,
chyba, że zapłaty dokonana zostanie wcześniej przez Wykonawcę a podwykonawca
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potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem złożonym w siedzibie Zamawiającego
do 5 dni przed terminem płatności faktury.

§ 6. Autorskie prawa majątkowe
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca w ramach wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych do opracowanej dokumentacji aranżacji loży, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania
niniejszej Umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
b) zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili
podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części,
w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w
szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań;
e) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek
podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w
szczególności przekazywanie utworów lub ich części:
- innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań,
- innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian, oraz na
wyrażanie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w
utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich częściach według
uznania Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z
opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań ich
części.

§ 7. Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez
Zamawiającego, z winy Wykonawcy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postępowania,
mimo upływu 5 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do
zachowania zgodnego z Umową,
b) Wykonawca nie przedstawi stosownych aranżacji lub harmonogramów prac lub nie
zwołał wymaganych rad we wskazanym terminie.
c) Wykonawca nie uzyska akceptacji aranżacji w terminie 21 dni przed terminem
zakończenia umowy.
d) Wykonawca nie ukończył zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
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§ 8. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
zamówienia.
b) 200,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu aranżacji loży,
c) 100,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji powykonawczej
d) 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w podjęciu czynności naprawczych,
e) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku uprzątnięcia terenu
prowadzenia prac w terminie organizacji imprezy na terenie hali.
Niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nie
wykonania zamówienia do dnia 30.04.2015r., Zamawiający może rozwiązać umowę i
naliczyć karę w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić
terminowemu wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do przedstawienia szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia
wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać
będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w uzgodnionym terminie, Zamawiający
będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części prac podmiotowi
zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30.000,00 zł.
4. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we
własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający.
5. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją
poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
§ 9. Koordynatorzy prac
1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej
Umowy i jako osobę kontaktową:
Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..
Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..
2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej
Umowy i jako osoby kontaktowe:
Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: …………………………….
Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: …………………………….
3. Zamawiający zapewnia dostęp Wykonawcy celem usuwania awarii. Zasady wstępu do
obiektu hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena Strony ustalać będą na bieżąco.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w
formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, zgodnie z
przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie:
- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a
które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy
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- zmiany/wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia w przypadku
zmiany ilości dni wskazanych w harmonogramie o te dni lub zaprzestania
działalności na obiekcie.
5. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i innymi załącznikami,
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
6. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Wykaz załączników:
a. Opis zamówienia
b. Oferta wykonawcy
c. Ostateczny harmonogram prac (po zatwierdzeniu przez strony)
d. Polisa ubezpieczenia OC
Zamawiający

Wykonawca
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Szczegółowy opis prac
1. Roboty rozbiórkowe:
przygotowanie podłoża pod wykładziny i płytki:
likwidacja istniejącej wykładziny - powierzchnia 37m2,
demontaż istniejących listew wykładzinowych przyściennych - długość 13,20 mb,
oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci;
gruntowanie - powierzchnia 37m2;
wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy
masy samopoziomującej pod zróżnicowane wykończenie podłogi - powierzchnia 37m2,
7. demontaż istniejącego sufitu podwieszanego kasetonowego oraz sufitu z płyt GK
(demontaż istniejącego oświetlenia, elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji
(anemostaty i rury spiro), instalacji p.poż). Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji
oraz p.poż. do pozostawienia i przełożenia na sufit projektowany.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Wykładziny i posadzki:
1. montaż płytek dywanowychwykładzina dywanowa w płytkach 61x61cm SHAW
CONTRACT GROUP, TRU COLOURS runo1017g/m2 , podłoże ECOWROX (31 m2)
Parametry wykładziny w załączniku.
2. montaż płytek podłogowych gresowych o wym. 120x60 cm - powierzchnia 15, 84 m2.
Płytki mocować do wcześniej przygotowanego podłoża przy pomocy kleju wysoko
odkształcalnego klasy S2, zastosować fugę białą epoksydową, np. Mapei 100. Płytki kłaść
zgodnie z zaleceniami producenta.
3. montaż listew cokołowych wykonanych z płyty MDF lakier biały półmat h=10cm - długość
4mb, listwy kleić zgodnie z zaleceniami producenta.
1.
2.
3.






3. Instalacja elektryczna:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras i koryt kablowych,
Rozbudowa rozdzielni elektrycznej - doposażenie i przebudowa,
Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem:
lampy sufitowe Labra : - 6 sztuk; Wymiary: średnica 75mm, wysokośc 108mm
Materiał: Aluminium lakierowane
Źródło światła: 1x halogen QPAR16 50W ~230V GU10
Moc maksymalna: 50W
Zakres obrotu: 350 stopni
Możliwość wychylenia w pionie/ poziomie : 35 stopni
Napięcie: 230V
Klasa ochrony: IP20 (tylko do montażu wewnętrznego)
Informacje dodatkowe: Nie wymaga transformatora
Informacje dodatkowe:
Możliwość zastosowania źródeł światła LED
Oprawa wyposażona w transformator współpracujacy z inteligentnymi ściemniaczami
oświetlenia.
lampy wiszące Customform Rocco – 2 sztuki : Typ żarówek E27
Moc żarówek - 1x100W
Szerokość - średnica klosza 530mm/780mm
Wysokość - 2000mm
Materiał - metal
Kolor - biały
Klosze - białe
lampy sufitowe Aquaform : - 4 sztuki plus żródło światła
Oprawa wykonana z lakierowanego aluminium
Oprawa z możliwością regulacji pierścienia w jednej płaszczyźnie oraz zastosowania
żarówek halogenowych lub ledowych o różnych kątach świecenia oraz o mocach do 60W.
Można ją wykorzystać do akcentowania wąskimi i średnimi snopami światła wybranych
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miejsc i przedmiotów. Moc maksymalna: 1x 60W. Źródło światła: 1x Halogen QR111 50W
12V G53 wbudowany transformator elektroniczny, Klasa ochrony IP20
ledy RBG zmieniające kolory- 95,6mb sterowniki Claro cl 285 w zakresie kolorów z
ściemniaczem
Panel sterowania oświetleniem w różnych konfiguracjach, 3 stopniowa regulacja
natężenia światła.
Osprzęt elektryczny - gniazda i włączniki, białe, kwadratowe, stylistyka nowoczesna;

4. Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:
1. zabudowa sufitu do wykonania z płyt gipsowo-kartonowych standardowych do sufitów i
ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni, typ A, o grubości 12,5mm oraz z płyt
standardowych giętych do łuków na ścianach i sufitach, typ A (GKB) o grubości 12,5mm,
mocowanych do konstrukcji z profili stalowych. Montaż zgodnie z zaleceniami
producenta. W suficie należy przewidzieć rewizje (50cm x 50 cm) – lokalizacja
uzgodniona z działem technicznym hali Ergo Arena.
2. nadwieszenie do wykonania z płyt gipsowo-kartonowych standardowych do sufitów i
ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni, typ A, o grubości 12,5mm oraz z płyt
standardowych giętych do łuków na ścianach i sufitach, typ A (GKB) o grubości 12,5mm,
mocowanych do konstrukcji z profili stalowych. Montaż zgodnie z zaleceniami
producenta.
5. Wykończenie ścian i sufitów (roboty malarskie, okładziny ścienne, roboty
instalacyjne):
1. Przygotowanie podłoża pod malowanie i okładziny ścienne ;
2. montaż zabudowy ściennej z płyty MDF;
3. montaż paneli z płyty MDF (ażurowych i pełnych) na klej - powierzchnia 10,0 m2;
4. montaż lustra na klej laminowanego folią bezpieczną, krawędzie szlifowane powierzchnia 5,24m2, 4 otwory na sterowania i gniazda
5. montaż forniru kamiennego na klej, zgodnie z zaleceniami producenta - powierzchnia 1,30 m2
6. malowanie ścian farbą ścienną w kolorze białym półmat: Para: nr 2089-00 - powierzchnia
12 m2;
7. malowanie sufitów farbą sufitową w kolorze białym półmat: Para: nr 2089-00 powierzchnia 39 m2;
8. montaż elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji (anemostaty) i p.poż ( czujka dymu
w przestrzeni podsufitowej i w pomieszczeniu, instalacje tryskaczowa – tryskacze
dostosowane do wysokości sufitu) ;
9. montaż głośników sufitowych – 5 szt.;
10. montaż windy do projektora;
11. lakierowanie istniejących drzwi wraz z framugą na kolor biały półmat – powierzchnia
2,40m2
12. instalacja wod-kan - 2 punkty wraz z olicznikowaniem cieplej zimnej wody, zawory
kulowe, zawory antyskażeniowe, instalacja w PE ,kanaliza, filtr do wody -Mijar AF
6. Zamówienie, dostawa i montaż zabudów meblowych stałych wykonanych na
zamówienie:
1. zabudowa baru - Szafki - Korpusy wykonane z płyty melaminowanej białej o grubości 18
mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 1 mm. Elementy widoczne lakierowane na
kolor biały tak jak fronty; Fronty i cokoły wykonane z płyty MDF grubości 19 mm,
krawędzie frontu R-2, lakierowane na kolor biały – pół mat; Okucia wszystkich mebli
firmy BLUM lub równoważne metalowe, sposób otwierania „klic klak” (naciśnij aby
otworzyć), w jednej z szafek dolnych będzie zamontowany zamek elektroniczny
otwierany przy pomocy klawiatury kodowej;
2. Blaty : W części dolnej (roboczej) zostanie zamontowany blat z granitu Galaxy Star o
grubości 30 mm (tolerancja na wymiary +/- 2-3 mm), do którego zostanie podklejony
zlewozmywak FRANKE z fragranitu, kolor grafit grubość materiału wg kart technicznych,
mocowania kranu w blacie kamiennym, 1 komora 45 cm, ociekacz wyżłobiony w
kamieniu, również z tego materiału będzie płyta na ścianą między szafkami dolnymi a
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wiszącymi, kran mocowany w blacie. Górny blat baru z materiału Corian w kolorze
Glacier White grubości 30 mm; Elementy dodatkowe : We frontowej części baru oraz na
jednej ze ścian zostaną zamontowane panele ażurowe z MDF lakierowanego na kolor
biały poł mat wykonane według indywidualnego wzoru. W tle, na odpowiednim dystansie
będzie zamontowany panel z płyty fornirowanej naturalnym fornirem dębowym typ
flader.




Zlew franke kubus 110-34 grafit
Dozownik frenke novita
Bateria franke joruri grafit
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
3. półka wisząca na sprzęt Audio - wykonana z płyty MDF gr.36 mm lakierowanej na kolor
biały półmat - zgodnie z Projektem Wykonawczym Aranżacji Wnętrz.
Elementy dodatkowe :




We frontowej części baru oraz na jednej ze ścian zostaną zamontowane panele
ażurowe z MDF lakierowanego na kolor biały półmat wykonane według

indywidualnego wzoru.
W tle, na odpowiednim dystansie będzie zamontowany panel z płyty fornirowanej
naturalnym fornirem dębowym typ flader. Listwy przypodłogowe wykonane z MDF
lakier biały półmat, montaż listew cokołowych - na klej montażowy
wykonanych z płyty MDF lakier biały półmat h=10cm , kształt krawędź
górna r-2

7. Zamówienie, dostawa i ustawienie mebli gotowych (hokery, stoliki, fotele).
1. Fotele konferencyjny na czterech nogach, podstawa aluminium polerowane efekt chrom,
siedzisko wykonane z pianki wtryskowej, oparcie wykonane na bazie konstrukcji
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metalowej zalanej pianką, fotel tapicerowany skórą ekologiczną, oparcie w kolorze
białym, siedzisko w kolorze czarnym, wytrzymałość tkaniny na ścieranie: 100000 cykli
Martindale, wymiar: wysokość 89cm, szerokość przednia. 61cm, szerokość boczna 62cm,
wysokość siedziska 44cm stopki twarde do miękkich powierzchni. – 5 sztuk.
2. Fotel konferencyjny na czterech drewnianych nogach, nogi wykonane ze sklejki
barwionej, siedzisko wykonane z pianki wtryskowej, oparcie wykonane na bazie
konstrukcji metalowej zalanej pianką, fotel tapicerowany skórą ekologiczną, oparcie w
kolorze białym, siedzisko w kolorze czarnym, wytrzymałość tkaniny na ścieranie 100000
cykli Martindale, wymiary: wysokość 86cm, szerokość przednia 60cm, szerokość boczna
57cm, wysokość siedziska 43cm, stopki plastikowe do miękkich powierzchni. – 5 sztuk.
3. Siedzisko/hoker wymiary: 41/41/63÷85 cm materiał: stal chromowana / tworzywo ABS
lakierowane
kolor: biało-czarny – 10 sztuk
4. Stół kwadratowy, manualna regulacja wysokości; materiał: stal chromowana / tworzywo
ABS
kolor: biały-czarny wymiary: 60/60/72÷96 cm – 7 sztuk.
5. Lampa stojąca MIMO bezprzewodowa - Dane techniczne: Moduł LED RGB Żywotność: 20
000 godzin Akumlator: Litowo-jonowy 1700 mAh IP68 Class III wymiary :25 x 21 x 12
cm. Do lamp dołączany jest pilot, dzięki któremu możemy regulować natężenie światła
poprzez ściemniacz, a także wybrać oprócz białego, dowolny inny kolor. PRODUKCJA
SZWECJA. – 3 sztuki
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
6. Bosch
TWK
6001
private
collection
Pojemność
[l]
1.7
Zatrzaskiwana
pokrywa
tak
Filtr
Antywapniowy
Wyjmowany
Grzałka Ukryta ; Obrotowa podstawa ( tak); Wskaźnik poziomu wody Dwustronny.
Parametry Techniczne: Moc grzałki [W] 2400; Dodatkowe funkcje Pokrywa otwierana
przyciskiem;
lampka
kontrolna
(tak)
Chowanie przewodu Schowek na przewód; Zabezpieczenia; Automatyczne wyłączenie
po zagotowaniu; Konstrukcja Podświetlany wyłącznik
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
8. Dostawa i montaż elementów wyposażenia (zasłony, ekran, sprzęt TRV, sprzęt
AGD; sprzęt Audio, logotyp):
1. Karnisze Elektryczne Autoline 230V sterowane radiowo i bezpotencjałowo, silnik z funkcją
"touch motion": wymiary : 6480 mm x 5530mm
2. Dostawa i montaż zasłon "COOL" tkanina kolor -beż zaciemniająca z atestem
trudnopalności.
Tkanina:
z
atestem
niepalności
gładka
jednobarwna
- 24 kolory - skład: 100%PESkurczliwość: ok. 1% - gramatura: ok. 240g/m2
Powierzchnia 46m2
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
3. Dostawa i montaż ekranu elektrycznego do zabudowy, o wym. 220x124cm;
4. Dostawa i montaż sprzętu AGD:



Chlodziarka electrolux eru 13310
Ekspres KRUPS Nescafe Dolce Gusto KP 1105 Oblo;
Dane techniczne:
Rοdzaj ekspresu Info Ciśnieniowy, Na kapsułki ;Wariant Wolnostojący; Typ ekspresu
Info Ręczny Moc [W] Info 1500; Ciśחienie [bar] Info 15; Wytwarzanie ciśnienia Info
System wysokociśnieniowy; Konstrukcja Info
Magnetyczny uchwyt na kapsułki,
Regulacja wysokości tacy, Wyjmowana taca ociekowa, Wyjmowany zbiornik na wodę
Zastosowane technologie Thermoblock ,Inne : Automatyczne wyłączanie po 5 min;
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Regulacja wysokości podstawki na 4 poziomach .
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
5. Dostawa i montaż sprzętu Audio i RTV.


ONKYO TX-NR636 B Parametry :Amplituner Kina domowego; System głośników System
7.2 ; Załączone wyposażenie : Pilot , Antena AM/FM , Mikrofon kalibrujący; Gwarancja 24
miesiące; Wysokość : 174 mm, Szerokość 435 mm, Głębokość 329 mm; Techniczne Moc wyjściowa stereo 160 W (6 om); Pilot Programowalny; Zastosowane technologie :
HDMI , Wi-Fi , RDS , OSD , WRAT , DLNA , Bluetooth , Tryb Eco , HDMI-HDCP , PIP , RI ,
RIHD; Inne : Technologia Phase-Matching Bass Boost , Bi-Amping , PMBass (PhaseMatching Bass) , Dolby True HD , Maksymalny pobór mocy [W]: 630 , Zone 2 ;Regulacja
barwy dźwięku : tak; Złącza : Wyjście słuchawkowe (tak) , Rodzaje złącz A/V : 7 wejść
HDMI , 2 wyjścia HDMI , Złącza optyczne/koaksjalne 1/2; Inne : Ethernet , 1 wyjście
kompozytowe , 6 wejść analogowych , 2 niezależne wyjścia pre out subwoofera , Wyjście
Pre-out , 3 wejścia kompozytowe (amplituner) , Wejście/wyjście komponentowe: 1/1
,USB (Tak) HDMI (Tak); Wejście gramofonowe (tak). Programy i dekodery : Dekodery
dźwięku :Dolby TrueHD , Dolby Digital Plus , Dolby Pro Logic IIz , DTS HD Master Audio;
Programy DSP : Rock , Sport , Action , RPG. Funkcje : Korektor dźwięku (Tak ), Radio
AM/FM , Internetowe. Inne : MHL , Advanced Music Optimizer , Tryb Direct , Eco , Tryb
Pure Audio , Funkcja Hybrid Standby , Onkyo Remote Apps dla iPod touch/iPhone i
Android , Spotify , Funkcja Double Bass , 3D Adjustment Function , Tryb A-Form , NonScaling Configuration , Odtwarzanie z dysków , Odtwarzanie audio z urządzeń z
systemem Android , Programowalny pilot , Tryb CinemaFILTER , Aktualizacja
oprogramowania przez internet lub USB.
 Odtwarzacz Blu-Ray Onkyo BD-SP809B
 Głośnik sufitowy QBA 802SE – 5 sztuk
 Projektor kinowy 3D SIM2 Crystal CUBE Anniversary jasność 2500AL
 SIM2 VISUS Luxury box (8 dodatkowych aktywnych par okularów w luksusowej czarnej
skrzynce) – 2 szt.
 Winda do projektora Viz-Art Simple Slim 9/359, wys. 35cm
 Ekran elektryczny do zabudowy Viz-Art URAN 220x124, 16x9, Profesional S Matt White,
czarna ramka, górny pas czarny 30cm, ultra cichy silnik
 Sterowanie ekranu i windy Triger 5-30V ST-U1
 Rozdzielacz napięcia TR2
 Konsola MICROSOFT Xbox One 500 GB + Sensor Kinect + Fifa 15 + Dance Central
Spotlight
 Kontroler bezprzewodowy oryginalny XBOX ONE
 Stacja ładowania 2x + akumulator 2x (Do 2 kontrolerów + 2 komplety aku.)
 Kabel HDMI KACSA KCS-HH1 1,4 1m
 Kabel HDMI KACSA KCS-HH10 1,4 10m
 Kabel głośnikowy CC215, 2x1,5qmm OFC
 Kable sygnałowe RCA KHS
 Router TP-Link TL-WR1043ND Rodzaj urządzenia router Wi-Fi
Zgodność z usługami Sieci kablowe: UPC, ASTER,Vectra, Multimedia
Porty LAN 4 x 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Porty WAN 1 x 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Obsługiwane protokoły transmisji Wi-Fi IEEE 802.11b (11 Mbps)
IEEE 802.11g (54 Mbps)
IEEE 802.11n (300 Mbps)
Antena Wi-Fi 3 x zewnętrzna
Wymiary 225 x 141 x 30mm . Okres gwarancji 24 miesiące
 Przedłużacz listwa 5 m 5 gniazd
6. Zamówienie, dostawa i montaż logotypu - zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym
Lub inne o wartości katalogowej nie niższej niż wskazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego na etapie opracowywania aranżacji.
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I.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i
postanowienia ogólne:

1.

Konsultacja z inwestorem oraz projektantem co do szczegółowych parametrów
materiałów (wzornictwo, kolor).
Wszystkie elementy znajdujące się w projekcie muszą być trudnopalne, według
rozporządzenia p.poż z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
Prace należy wykonać w terminie określonym z Zamawiającym oraz uzgodnić
szczegółowy harmonogram poszczególnych robót.
Wszelkie materiały do wykonywania inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom
zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić wymiary w naturze.
Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia prac, Wykonawca jest
zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania terenu prac.
W
przypadku
układania
płytek
dywanowych
zamawiający
nie
dopuszcza
trwałego
klejenia
w
związku
z
tym
proponujemy
użycie
kleju
antypoślizgowego lub półtrwałego. Wykładzina musi być montowana zgodnie
z instrukcją producenta i zasadami ogólnymi montażu płytek dywanowych.
Wszystkie urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy
jakościowe, określone odrębnymi przepisami.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i materiały objęte Przedmiotem
Zamówienia do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru.
Planowane prace zlokalizowane są całkowicie wewnątrz budynku Ergo Areny.
Zamawiający posiada wszelkie zgody i pozwolenia na przeprowadzenie w/w prac.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
-dostarczenia atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, kart
gwarancyjnych na zastosowany sprzęt i materiały

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

II.
1.
2.
3.
4.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.
907 ze zm. ).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 , poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401).
Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach do ustalenia na etapie opracowywania
dokumentacji. Podane parametry są orientacyjne.
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