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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stadion.bialystok.pl

Białystok: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych
systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem
technicznym oraz odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas
imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie IVIiejskim w Białymstoku przy
ulicy Słonecznej 1
Numer ogłoszenia: 266588 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I A D R E S : Stadion Miejski Sp. z o.o. , ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 66 10
802, faks 85 66 10 802.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja
prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębnie
asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim w
Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca
konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz
odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim
w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1- zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania
optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami
prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji.
Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym,
z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia..
11.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust, 1 pkt. 6 ustawy, polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
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11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00 00-2, 50.34.20.00-4.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 2) C Z A S TRWANIA ZAMÓWIENIA L U B TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III. 2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS S P O S O B U DOKONYWANIA O C E N Y SPEŁNIANIA T Y C H
WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie części A: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum jedną usługę tego
samego rodzaju, w budynku o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2, o wartości nie mniejszej niż 25 000,00
zł brutto, obejmującą konserwację wraz z naprawami systemów: a) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central alarmowych SSWiN, b) sygnalizacji
przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi, złożonego z co najmniej 2
(dwóch) autonomicznych central systemu SAP, c) kontroli dostępu (KD), z elementami wykonawczymi takimi jak
między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram
automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central
kontroli dostępu, d) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów
SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i stanowiska (terminale) agentów, W zakresie części B i
C - spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia. W zakresie części D: Zamawiający uzna ten
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, minimum jedną usługę tego samego rodzaju, w budynku o powierzchni użytkowej
minimum 3 000 m2 obejmującą konserwację wraz z naprawami systemów: a) telewizji dozorowej (CCT\/),
złożonej z co najmniej 40 kolorowych kamer CGTV, wykorzystujących do zapisu dyski twarde HDD, b)
przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej, W zakresie części E: Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, minimum trzy usługi tego samego rodzaju obejmującą konserwację wraz z
naprawami systemów: a) systemu wideokonferencyjnego
111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, J A K I E MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
C E L U POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

111.4.2) 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 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;
111.4.3) 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;
111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku dysponowania zasobami podmiotu trzeciego - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca w takiej
sytuacji, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać
zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażając w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
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wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie usług (o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2) są: a) poświadczenie, z tym, ze w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust.1. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne
(dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum); w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty);

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w
następującym zakresie i okolicznościach: 1) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w
przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i
przekształceń.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stadion.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stadion Miejski Sp z o.o ul. Lipowa 32
lok 304 15-428 Białystok.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:00,
miejsce: Stadion Miejski Sp z o.o. ul. Lipowa 32 lok 304 15-428 Białystok sekretariat, III piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE O F E R T CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - Automatyka budynkowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja dotyczy następujących systemów i
urządzeń na terenie oddanego do użytkowania I etapu budowy: Część A - automatyka budynkowa a) systemu
sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN-Aritech) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu
wizualizacji, b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP-BOSCH) wraz z układami oddymiania oraz układami
wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające,
klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system
pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z
siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, c) dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSOBOSCH) z dwoma mikrofonami strażaka i podłączeniem do systemu nagłośnienia ogólnego, d) systemu kontroli
dostępu (KD-Aritech) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem
domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory
elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy,
elektrozaczepy, samozamykacze, itp, e) system Building Manager System, (Kieback&Peter) wraz z szafami
sterowniczymi, połączeniami z szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi grzejników, klimatyzatorów i
wentylacji, f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami SMS (GEMOS), Konserwacja
dotyczy następujących systemów i urządzeń po oddaniu do użytkowania całości stadionu: 1) Część A - automatyka
budynkowa a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN-Aritech) wraz z siecią komunikacyjną w tym
komunikacją do systemu wizualizacji, b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP-BOSCH) wraz z układami
oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki
i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central
wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji
scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, c) dźwiękowy
System Ostrzegawczy (DSO-BOSCH) z dwoma mikrofonami strażaka i podłączeniem do systemu nagłośnienia
ogólnego, d) systemu kontroli dostępu (KD-Aritech) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu
wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między
innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram
automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp, e) system Building Manager System, (Kieback&Peter)
wraz z szafami sterowniczymi, połączeniami z szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi grzejników,
klimatyzatorów i wentylacji, f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami SMS
(GEMOS), Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych na terenie stadionu. Podczas imprez (w tym
meczy) organizowanych na Stadionie asysta techniczna/pogotowie techniczne dotyczy następujących systemów: 1)
Część A a) System Building Managment System (Kieback&Peter) wraz z szafami sterowniczymi, połączeniami z
szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi grzejników, klimatyzatorów i wentylacji; b) System sygnalizacji
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przeciwpożarowej (SAP-BOSCH) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i
trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie
wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych), system pożarowego sterowania dźwigami
osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym
komunikacją do systemu wizualizacji; c) Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO-BOSCH); d) System kontroli
dostępu (KD-Aritech) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem
domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory
elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy,
elektrozaczepy, samozamykacze, itp.; e) System SMS (wizualizacji)- GEMOS.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.34.20 00-4.
3) C z a s trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - system biletowy Sport-Data.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwis i bieżąca konserwacja Część B - system
biletowy Sport-Data- system biletowy (Sport-Data) wraz z czytnikami na bramkach i kołowrotach oraz terminale
mobilne i stanowiska kasowe a) w zakresie systemu biletowego (Sport-Data) w razie potrzeby oraz na 4 dni przed
planowaną imprezą masową Wykonawca będzie przeprowadzał: sprawdzanie sprawdzarek, terminali, komputerów,
stanowisk kasowych i serwerów, sprawdzenie synchronizacji czasu oraz połączeń z serwerami nadzoru CCTV,
sprawdzenie poprawności zapisów rekordów bazy danych oraz raz do roku czyszczenie sprawdzarek, terminali,
komputerów, stanowisk kasowych i serwerów. Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych na terenie
stadionu. Część B- System biletowy (Sport-Data) wraz z czytnikami na bramkach i kołowrotach oraz terminale
mobilne i stanowiska kasowe;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.34.20.00-2.
3) C z a s trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - systemy IT.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwis i bieżąca konserwacja Część C systemy IT a) okablowanie strukturalne LAN (Schrack) w zakresie okablowania poziomego i pionowego, b)
urządzenia sieciowe i senwery CISCO, c) system zasilania urządzeń teletechnicznych (Schrack). Ponadto w zakresie
części C: a) w zakresie urządzeń Cisco raz do roku konserwacja i czyszczenie wentylatorów przełączników oraz
serwerów, b) w zakresie systemu okablowania LAN raz do roku sprawdzenie czystości szaf i czyszczenie,
sprawdzenie stanu uziemienia szaf. c) w zakresie systemu zasilania urządzeń teletechnicznych, raz do roku
sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych, sprawdzenie zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50 34.20.00-4.
3) C z a s trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D -systemy video.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwis i bieżąca l<onserwacja Część D systemy video a) systemu telewizji dozorowej (CCTV-Avigilion), wraz z serwerami archiwizacji oraz stacjami
operatorskimi (DELL), b) system odbioru programów RTV i TV (Arantia) wraz ze stacją czołowa c) system anten dla
służb ratowniczych. Ponadto w zakresie części D; a) w zakresie systemu odbioru programów RTV, raz do roku
czyszczenie komputera, sprawdzenie poziomu sygnału z anten i ich ustawianie, b) w zakresie systemu telewizji
dozorowej (CCTV-Avigilion), wraz z serwerami archiwizacji oraz stacjami operatorskimi (DELL) raz do roku
czyszczenie stacji roboczych oraz serwerów. Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych na terenie
stadionu. Część D a) System telewizji dozorowej (CCTV-Avigilion), wraz z serwerami archiwizacji oraz stacjami
operatorskimi (DELL); b) okablowania dla potrzeb transmisji HDTV; c) System anten dla służb ratowniczych;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50 70.00 00-2, 50 34.20.00-4.
3) C z a s trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część E - systemy audio.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwis i bieżąca konserwacja Część E systemy audio a) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne dla Sali konferencyjnej wraz z systemem tłumaczeń,
b) system nagłośnienia ogólnego (Dynacord) w zakresie trybuny oraz tereny zewnętrzne c) systemy przyzywania dla
niepełnosprawnych(ABB), Ponadto w zakresie części E: a) w zakresie systemów Sali konferencyjnej, raz do roku
czyszczenie i kontrola projektora i lampy projekcyjnej, b) w zakresie systemu nagłośnienia ogólnego raz do roku
czyszczenie urządzeń transmisji sieciowej oraz wzmacniaczy. Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych
na terenie stadionu - Część E a) Systemy audiowizualne i wideokonferencyjne dla Sali konferencyjnej wraz z
systemem tłumaczeń; b) System nagłośnienia ogólnego (Dynacord);.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50 34.20.00-4.
3) C z a s trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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