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TEATR RAMPA NA TARGÓWKU
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20
NIP  5250009602
Warszawa, dnia  20.04.2022 r. 






ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
 dostawę i montaż   systemu inetrkomowego dla   
Teatru Rampa na Targówku


	













1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Teatr RAMPA na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20, 03-536  Warszawa, instytucja artystyczna, samorządowa instytucja kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osoba prawna zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy pod numerem RIA/127/85, Regon: 000564270, NIP: 525-000-96-02,  
www.teatr-rampa.pl  

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż  systemu inetrkomowego dla   
Teatru Rampa na Targówku
Zamawiany system musi spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2) do  niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zamówienia określa się do 21 dni od daty podpisania umowy.
Załączniki do niniejszego zaproszenia:
Załącznik nr 1. – formularz oferty
Załącznik nr 2. – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3. – formularz umowy 

Osoba udzielająca informacji w sprawach merytorycznych i technicznych: Agata Jagniątkowska
e-mail: agata.jagniatkowska@teatr-rampa.pl

3. KRYTERIA  WYBORU
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta
	która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia,

cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert
złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę warunków umowy, który stanowi  Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
termin związania ofertą: 30 dni.
Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty. Zamawiający przewiduje, że wybór Wykonawcy zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni od upływu terminu składania ofert. 

4.  FORMA OFERTY
Wymagana forma złożenia oferty:
pocztą elektroniczną na adres: agata.jagniatkowska@teatr-rampa.pl


5.  TERMIN PRZESŁANIA OFERTY 
Prosimy o przesłanie oferty w terminie do 28.04.2022 r. do godz. 10.00


 6. WYMOGI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie oferty w terminie wskazanym w pkt. 5.
Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej:
	wypełniony formularz oferty – zgodny  z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia,

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u,
pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę, o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę,
	materiały dotyczące oferowanych Urządzeń  wskazujące jego producenta, typ, model oraz oferowaną konfigurację oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).


7. UMOWA
Zamawiający w załączeniu do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty przekazuje formularz umowy, który zostanie podpisany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

8. RODO
W związku z realizacją wymogów 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”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.teatr-rampa.pl
























Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu inetrkomowego dla Teatru Rampa na Targówku




Teatr Rampa na Targówku 
 ul. Kołowa 20 
03-536 Warszawa


Oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu inetrkomowego dla Teatru Rampa na Targówku

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca składający ofertę:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………...
REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...…………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
………………………………………..……tel: ………….lub adres e-mail:………….………………..


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRODUCENT
MODEL
KOMPLET
CENA NETTO
CENA BRUTTO






1.
Cyfrowa matryca sterująca
- Kolorowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia
- Redundantne zasilanie
- Co najmniej dwa złącza XLR party Line
- Co najmniej dwa enkodery na panelu przednim umożliwiające konfiguracje urządzenia
- Klawiatura numeryczna na panelu przednim
- Co najmniej 16 portów RJ45 do podłączenia analogowych pulpitów komunikacji 4W będących na wyposażeniu zamawiającego
- Możliwość stworzenia minimum 16 kanałów cyfrowej sieci audio za pośrednictwem IP
- Możliwość rozszerzenia ilości kanałów cyfrowej komunikacji do co najmniej 128 
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą cyfrową protokołem Dante
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą światłowodową
- Co najmniej dwa złącza RJ45 służące do zarządzania matryca z poziomu komputera
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 200Hz – 20kHz(+1dB/-3dB)
- Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +20dBu
- Nominalna impedancja wejściowa nie mniejsza niż 20kΩ
- Obudowa rack 19”
- Wysokość nie większa niż 1U
- Kompatybilna z urządzeniami RTS będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
- Możliwość konfiguracji pulpitów interkomowych będących na wyposażeniu zamawiającego(przypisywanie relacji, funkcji klawiszy, funkcji logicznych, nadawania nazw wyświetlanych na wyświetlaczach itp.) z poziomu oprogramowania matrycy









1 kpl.





2.
Pulpit inspicjenta
- Cyfrowy pulpit interkomowy posiadający co najmniej 30 klawiszy komunikacji  umożliwiający komunikację z matrycą.
- Co najmniej 30 programowalnych dźwigienkowych klawiszy do komunikacji interkomowej,
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
- Każdy z 30 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia,
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) na panelu przednim urządzenia,
- Dodatkowe gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) z tyłu urządzenia.





1 kpl.





3.

Pulpit interkomowy biurkowy
- Obudowa wolnostojąca (desktop),
- W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
- Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
- Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
- Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej





1 kpl.



SUMA





Słownie złotych netto:………….
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym: ...........................................................

Załącznik nr 2  do Zaproszenia do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu inetrkomowego dla Teatru Rampa na Targówku
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu urządzeń systemu komunikacji wewnętrznej  - interkomu RTS, wraz z montażem, na potrzeby Teatru Rampa w Warszawie,  obsługującego Dużą Scenę.
Zamawiający oświadcza, że  posiada system interkomowy RTS. Niniejsze postępowanie stanowi modernizację posiadanego systemu i ma na celu wymianę Matrycy, pulpitu inspicjenta i pulpitu inetrkomowego biurkowego. 
Spis obecnie posiadanych urządzeń interkomowych RTS
l.p.
Opis
Producent
Model
1.1
Matryca systemu inspicjenta
RTS 
ZESUS II
1.2
Pulpit interkomowy inspicjenta, 
RTS
KP-32
1.3
Pulpit interkomowy biurkowy,
RTS
DKP-8/DKP-12
1.4
Mikrofon na gęsiej szyjce
RTS
MCP-90
1.5
Stojak inspicjenta


1.6
Panel przekaźników



Specyfikacja 
W poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych           i jakościowych jakie mają spełniać urządzenia systemu komunikacji wewnętrznej. 
Dopuszcza się  systemy interkomowe w oparciu o rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, podanych w poniższej tabeli.
Dostarczone urządzenia powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami systememu interkomowego będącego na wyposażeniu Zamawiającego,  zapewniać jednolite sterowanie cyfrowe oraz umożliwiać zarządzanie przez jedno dedykowane oprogramowanie. 
Wykonawca w ofercie  jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych w szczególności załączając do oferty  karty katalogowe, dla wskazanych poniżej urządzeń. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producenta, symbol/model, ilość.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Teatru z obsługi zamontowanych Urządzeń. 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOMPLET






1.
Cyfrowa matryca sterująca
- Kolorowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia
- Redundantne zasilanie
- Co najmniej dwa złącza XLR party Line
- Co najmniej dwa enkodery na panelu przednim umożliwiające konfiguracje urządzenia
- Klawiatura numeryczna na panelu przednim
- Co najmniej 16 portów RJ45 do podłączenia analogowych pulpitów komunikacji 4W będących na wyposażeniu zamawiającego
- Możliwość stworzenia minimum 16 kanałów cyfrowej sieci audio za pośrednictwem IP
- Możliwość rozszerzenia ilości kanałów cyfrowej komunikacji do co najmniej 128 
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą cyfrową protokołem Dante
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą światłowodową
- Co najmniej dwa złącza RJ45 służące do zarządzania matryca z poziomu komputera
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 200Hz – 20kHz(+1dB/-3dB)
- Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +20dBu
- Nominalna impedancja wejściowa nie mniejsza niż 20kΩ
- Obudowa rack 19”
- Wysokość nie większa niż 1U
- Kompatybilna z urządzeniami RTS będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
- Możliwość konfiguracji pulpitów interkomowych będących na wyposażeniu zamawiającego(przypisywanie relacji, funkcji klawiszy, funkcji logicznych, nadawania nazw wyświetlanych na wyświetlaczach itp.) z poziomu oprogramowania matrycy







1 kpl.



2.
Pulpit inspicjenta
- Cyfrowy pulpit interkomowy posiadający co najmniej 30 klawiszy komunikacji  umożliwiający komunikację z matrycą.
- Co najmniej 30 programowalnych dźwigienkowych klawiszy do komunikacji interkomowej,
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
- Każdy z 30 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia,
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) na panelu przednim urządzenia,
- Dodatkowe gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) z tyłu urządzenia,



1 kpl.



3.

Pulpit interkomowy biurkowy
- Obudowa wolnostojąca (desktop),
- W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
- Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
- Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
- Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej



1 kpl.









Załącznik nr. 3 do Zaproszenia do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę i montaż   systemu inetrkomowego dla   
Teatru Rampa na Targówku
Formularz oferty
   UMOWA
	zawarta w dniu ……………….. 2022 roku pomiędzy:

Teatrem Rampa na Targówku, z siedzibą w Warszawie (03-536), ul. Kołowa 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIA /127/85, instytucją artystyczną, osobą prawną, NIP 5250009602, w imieniu i na rzecz którego działają:
Michał  Walczak  	-	Dyrektor
Beata Andrzejewska	-	Główny Księgowy
       zwanym dalej „Zamawiającym” 

       a
       ………………………………
zwanym dalej „Wykonawca”



Wartość zamówienia nie przekracza progu określonego w art. 2. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129  z późn.zm.) zatem umowę zawarto bez stosowania przepisów tejże ustawy.
§ 1 Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż systemu inetrkomowego dla Teatru Rampa na Targówku określonych w załączniku nr 1 dalej Urządzenia obsługującego Dużą Scenę Teatru Rampa na Targówku, 03-536 Warszawa, ul. Kołowej 20.
2.Wykonawca zobowiązuje się w szczególności  do dostarczenia Urządzeń w ilości i o parametrach technicznych wskazanych  w załączniku Nr 1. i montaż tych Urządzeń na Dużej Scenie Teatru Rampa. 
3.  Dla każdego z dostarczonych Urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
	instrukcje obsługi dla użytkownika w języku polskim, dalej zwana Dokumentacją, 

karty gwarancyjne, wypełnione czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerami seryjnymi.
4.Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty, powinny być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej.
5.Wykonawca oświadcza, że Urządzenia stanowią jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są Urządzenia oraz nie są one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
6.Wykonawca  zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
			               	
                                                                    § 2 Termin Wykonania
Termin wykonania umowy określa się do 21 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia……………………….
§ 3 Odbiór przedmiotu Umowy
1.Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  w Warszawie, ul. Kołowa 20. 
2.Wszelkie koszty związane z dostawą w tym  koszty transportu, czynności załadunkowe i wyładunkowe a także montażu obciążają Wykonawcę. 
3.Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń powinny zakończyć się w terminie wykonania Umowy określonym w § 2 Umowy.
4.Wykonawca   jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dokładny terminie dostawy i montażu Urządzeń.
5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Urządzeń, do dnia ich przekazania Zamawiającemu.
6.Zamawiający  dokona odbioru przedmiotu umowy lub  zgłosi zastrzeżenia uzasadniające odmowę dokonania odbioru. Zamawiający  ma prawo odmówić odbioru w  przypadku stwierdzenia wad wybranych Urządzeń niekompletności dostawy,  także uchybienia innym obowiązkom Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy.
7.W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub  uwzględnienia ich niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części oraz żądania kary umownej, o której mowa w § 6 ust.1  Umowy. 
9.Dostawa i montaż Urządzeń będzie zakończona obustronnym sporządzeniem i podpisaniem Protokołu przez osoby, o których mowa w ust. 10, w tym ze strony Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
10.Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji Umowy, a także upoważnionymi do kontaktów oraz do podejmowania czynności odbiorczych i podpisania Protokołu Odbioru Urządzeń są:
a) Ze strony Wykonawcy……………………..…., tel/……………………….,
e-mail: ………………………………….,
b) ze strony Zamawiającego : ……………………., tel/ …………………………., 
e-mail: ……………………………………. .
11. Zmiana osób wskazanych ust 10 nie stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony Umowy po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony Umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Teatru z obsługi zamontowanych Urządzeń. 

§ 4 Warunki Płatności
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawca  otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości : …........... zł brutto (słownie: …...................................................... złotych), tj. cena netto wynosi …..... zł (słownie: …............................................................... złotych) oraz podatek VAT ….......... zł (słownie: ….......................................................... złotych). 
2.Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, koszty transportu, czynność załadunkowe i wyładunkowe. Wykonawcy  nie przysługuje zwrot od Zamawiającego  jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
3.Wykonawca  wystawi Zamawiającemu fakturę na podstawie podpisanego ze strony Zamawiającego  bez uwag i zastrzeżeń Protokołu wykonania przedmiotu umowy.
4.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na konto podane na fakturze.
5.Wykonawca  oświadcza ze jest czynnym podatnikiem VAT.
6.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
7.Wykonawca  nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
                                                                         § 5 Gwarancja

 1.Wykonawca  udziela gwarancji jakości  na zamontowane Urządzenia na 24 miesiące od dnia podpisania  Protokołu odbioru i montażu Urządzeń.
2.Gwarancja jakości obejmuje wszelkie możliwe wady i uszkodzenia Urządzeń.
3.Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę  pisemnego zgłoszenia usterki lub wady na adres e-mail, o którym mowa w ust. 10.
4.Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę Urządzeń na wolne od wad i/lub uszkodzeń w miejscu instalacji i w godzinach pracy Zamawiającego 
5.W przypadku konieczności naprawy Urządzeń   poza miejscem użytkowania, Wykonawca zorganizuje transport do miejsca naprawy oraz po naprawie do miejsca użytkowania oraz pokrywa koszty transportu i ponosi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Urządzenia. Na czas naprawy, Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o identycznych lub podobnych parametrach technicznych ,
6.Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca  . 
7.Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu nowych Urządzeń to Urządzenia te muszą mieć identyczne lub wyższe parametry funkcjonalne, Wykonawca nie może odmówić wykonania żadnych czynności objętych gwarancją jakości z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów. 
8.Wykonawca  zobowiązuje się do wymiany każdego Urządzeń , dostarczonego w ramach umowy, które uległo drugiej kolejnej awarii, na nowe wolne od wad, posiadające parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od tych jakie posiadało Urządzenie uszkodzone. 
9. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 
	w przypadku naprawy Urządzeń – o okres wykonywania naprawy Urządzeń.  
	w przypadku dokonania wymiany Urządzeń – o okres gwarancji wymienianych Urządzeń …………....................……......

10. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający  zgłaszać będzie e-mailem do Wykonawcy  tel.: +48 (.......) e-mail: 
11. Za datę zgłoszenia wad lub usterek uważa się dzień wysłania e-mail’a przy czym zgłoszenie przekazane po godzinie 16:00 będzie traktowane jako zgłoszenie przekazane dnia następnego o godz. 8:00. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca  prześle Zamawiającemu  e-mailem, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji.
12. W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby, Wykonawca   ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego  z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
13. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi kończy się wraz z upływem okresu gwarancji.
14. W przypadku jeżeli Wykonawca  nie dokona naprawy Urządzeń  w terminach i na zasadach wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust 3..
15. W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami kart gwarancyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy                                                            
 § 6 Kary Umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego  z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §  2 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonej § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną za opóźnienie w wykonaniu  napraw w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie określonym w § 5 ust.3 w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksy Cywilnego. 
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1
§ 7 Dane osobowe 
1.Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników lub osób wskazanych do kontaktów i poinformowania o przetwarzaniu ich danych przez Strony Umowy w celu jej realizacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO. Dane pracowników lub osób wskazanych do kontaktów będą przetwarzane przez Strony w celu realizacji umowy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu: odwołania danej osoby jako osoby realizującej Umowę lub do czasu zakończenia Umowy. Każda z osób ma prawo żądania od Strony będącej Administratorem: 
	dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
przenoszenia danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
	wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2.Strony oświadczają,  dane osobowe tych osób nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
3.Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.

§ 8  Odstąpienie od Umowy
	Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

	gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu, o których mowa w § 2 Umowy przekroczy 10 dni,

dostarczenia przez Wykonawcę  Urządzeń niezgodnych z Umową,
w przypadku wskazanym w § 3 ust 7.
	Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 nie później niż 30 dni od dnia określonego w § 2.

§ 9  Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
                                                                    § 10  Postanowienia Końcowe
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
                   
                        Wykonawca                                                                                      Zamawiający


Załącznik:
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia - wykaz urządzeń,
Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy


















Załącznik nr 1 do umowy  - opis przedmiotu zamówienia - wykaz urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu urządzeń systemu komunikacji wewnętrznej  - interkomu RTS, wraz z montażem, na potrzeby Teatru Rampa w Warszawie,  obsługującego Dużą Scenę.
Zamawiający oświadcza, że  posiada system interkomowy RTS. Niniejsze postępowanie stanowi modernizację posiadanego systemu i ma na celu wymianę Matrycy, pulpitu inspicjenta i pulpitu inetrkomowego biurkowego. 
Spis obecnie posiadanych urządzeń interkomowych RTS
l.p.
Opis
Producent
Model
1.1
Matryca systemu inspicjenta
RTS 
ZESUS II
1.2
Pulpit interkomowy inspicjenta, 
RTS
KP-32
1.3
Pulpit interkomowy biurkowy,
RTS
DKP-8/DKP-12
1.4
Mikrofon na gęsiej szyjce
RTS
MCP-90
1.5
Stojak inspicjenta


1.6
Panel przekaźników



Specyfikacja 
W poniższej tabeli podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych           i jakościowych jakie mają spełniać urządzenia systemu komunikacji wewnętrznej. 
Dopuszcza się  systemy interkomowe w oparciu o rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, podanych w poniższej tabeli.
Dostarczone urządzenia powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami systememu interkomowego będącego na wyposażeniu Zamawiającego,  zapewniać jednolite sterowanie cyfrowe oraz umożliwiać zarządzanie przez jedno dedykowane oprogramowanie. 
Wykonawca w ofercie  jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania, zarówno pod względem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych jak i ilościowych w szczególności załączając do oferty  karty katalogowe, dla wskazanych poniżej urządzeń. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producenta, symbol/model, ilość.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Teatru z obsługi zamontowanych Urządzeń. 







OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOMPLET






1.
Cyfrowa matryca sterująca
- Kolorowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia
- Redundantne zasilanie
- Co najmniej dwa złącza XLR party Line
- Co najmniej dwa enkodery na panelu przednim umożliwiające konfiguracje urządzenia
- Klawiatura numeryczna na panelu przednim
- Co najmniej 16 portów RJ45 do podłączenia analogowych pulpitów komunikacji 4W będących na wyposażeniu zamawiającego
- Możliwość stworzenia minimum 16 kanałów cyfrowej sieci audio za pośrednictwem IP
- Możliwość rozszerzenia ilości kanałów cyfrowej komunikacji do co najmniej 128 
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą cyfrową protokołem Dante
- Co najmniej dwa złącza do przesyłania sygnału audio drogą światłowodową
- Co najmniej dwa złącza RJ45 służące do zarządzania matryca z poziomu komputera
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 200Hz – 20kHz(+1dB/-3dB)
- Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +20dBu
- Nominalna impedancja wejściowa nie mniejsza niż 20kΩ
- Obudowa rack 19”
- Wysokość nie większa niż 1U
- Kompatybilna z urządzeniami RTS będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
- Możliwość konfiguracji pulpitów interkomowych będących na wyposażeniu zamawiającego(przypisywanie relacji, funkcji klawiszy, funkcji logicznych, nadawania nazw wyświetlanych na wyświetlaczach itp.) z poziomu oprogramowania matrycy







1 kpl.



2.
Pulpit inspicjenta
- Cyfrowy pulpit interkomowy posiadający co najmniej 30 klawiszy komunikacji  umożliwiający komunikację z matrycą.
- Co najmniej 30 programowalnych dźwigienkowych klawiszy do komunikacji interkomowej,
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
- Każdy z 30 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia,
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) na panelu przednim urządzenia,
- Dodatkowe gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset) z tyłu urządzenia,



1 kpl.



3.

Pulpit interkomowy biurkowy
- Obudowa wolnostojąca (desktop),
- W pełni cyfrowa komunikacja z matrycą interkomową będącą na wyposażeniu Zamawiającego,
- Co najmniej 14 dźwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej
- Możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 14 kanałów komunikacji
- Każdy z 14 przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo do mikrofonu na gęsiej szyi na panelu urządzenia
- Gniazdo do zestawu słuchawkowo- mikrofonowego (headset)
- Wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej



1 kpl.





