
         Załącznik nr 1  

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, numer referencyjny WPZ/1231/RZ/2020 
Strona 1 z 4 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest głośnomówiący aparat telefoniczny GAT-M1. Oferowane 

urządzenie powinno posiadać co najmniej poniższe parametry: 
 

1. Głośnomówiący aparat telefoniczny GAT-M1: 

1.1 Parametry: 

 Zasilanie: DC 12V, 24V lub AC 230V (±10%), 

 pobór mocy <60W, 

 poziom zewu induktorowego 50 ± 10 Hz 135 ±15V, 

 impedancja wyjściowa 600 Ω ± 15%, 

 poziom wyjściowy 1,3 ± 0,1V, 

 czułość wejścia mikrofonowego 1,5 ± 0,5 mV, 

 czułość wejścia liniowego 25 ± 5 mV, 

 warunki pracy: zakres temperatur pracy: - 40°C ¸ + 50°C, 

 montaż: dowolny przechył poprzeczny i pochylenie wzdłużne, 

 przystosowanie do pracy ciągłej; 

1.2 cechy funkcjonalne aparatu funkcje preferowane (płyta 

czołowa): 

 włącznik zasilania, 

 sygnalizacja świetlna włączonego zasilania (dioda koloru 

zielonego), 

 zintegrowany głośnik, 

 regulator siły sygnału fonicznego, 

 przełącznik rodzaju odbioru: głośnik/mikrofonogłośnik, 

 przełącznik sygnału linia/dyspozytorka, 

 sygnalizacja dźwiękowa i świetlna odbioru zewu induktorowego 

(dioda kol. czerwonego), 

 sygnalizacja świetlna wysyłania zewu induktorowego (dioda kol. 

żółtego), 

 przycisk i sygnalizacja zewu, 

 gniazdo mikrofonogłośnika, 

 gniazdo dyspozytorki; 

1.3 funkcje preferowane (płyta tylna): 

 gniazda WE zasilania 12V/24V, 230V konstrukcyjnie kompatybilne 

z mufami kabli zasileniowych występujących  

w SZ RP, gniazdo 12V/24V (prąd stały: PE, wspólna masa, 12V, 

24V), gniazdo 230V (prąd przemienny: L1, PE, PE, N), 

 bezpieczniki zasilania, 

 zacisk uziemienia, 

 zacisk do głośnika zewnętrznego (+, -),  

 R≥4Ω, P≥4W, 

 zaciski liniowe (L1, L2); 

1.4 podstawa aparatu: uchwyty mocujące (stopki). 

1.5 ukompletowanie aparatu: 

 kabel do zasilania aparatu 230V, długość kabla: 2 m, 

 mikrofonogłośnik, 

 bezpieczniki (w wymaganej ilości), 

 instrukcja obsługi (eksploatacji), 

 dowód urządzenia, 

 skrzynka (opakowanie o optymalnych wymiarach i wadze) do 

zabezpieczenia aparatu wraz z akcesoriami na czas transportu lub 

przechowywania (preferowany kolor czarny mat) – odporna na 

warunki otoczenia: wilgoć i zmiany temperatury (w zakresie od - 

50°C do + 65°C), zapylenie; 

1.6 wymiary (bez podstawy) tolerancja +/- 10%: 

 szerokość 245 mm, głębokość 180,3 mm,  

 wysokość 124,5 mm, 

 waga 2,415 kg; 
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2. Sposób wykonania zadania:  

2.1 aparaty są przewidziane do montażu we wskazanych lokalizacjach; 

2.2 wykonawca powinien ponieść wszystkie koszty związane  

z dostarczeniem oraz montażem sprzętu; 

2.3 wykonawca powinien zabezpieczyć dostawę aparatów i ich rozładunek; 

2.4 zamontować urządzenia w terminie uzgodnionym pomiędzy 

wykonawcą i zamawiającym; 

2.5 po montażu nastąpi sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

(odbiór) w obecności wykonawcy: 

 porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji  

z dokumentacją w zakresie materiałów i ilości, 

 sprawdzenie kompletności dokumentów. dokumentacja 

obowiązkowo w języku polskim, 

 sprawdzenie elementów i prawidłowości podłączenia; 

2.6 wykonawca ponosi wszelkie koszty uszkodzeń sprzętu i urządzeń 

łączności powstałe w trakcie prowadzonych prac montażowych. 

 
 

Gwarancja, serwis. 

1) Dostawca / Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania. 

2) Dostawca / Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów 

lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad. 

3) Dostawca / Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione  

w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Ponosi 

odpowiedzialność jeżeli dostarczone Wyroby: 

 stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby 

trzeciej; 

 mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą  

z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, 

albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym. 

4) O wadzie wyrobów Zamawiający zawiadamia Dostawcę / Wykonawcę bezpośrednio 

lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, 

użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad fizycznych, 

w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia 

stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego 

reprezentanta, przekazany Dostawcy / Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 

ujawnienia wady.  

5) Wzór „Protokołu reklamacji” dostarcza do Zamawiającego Dostawca / Wykonawca 

sprzętu na etapie przygotowania umowy. 

6) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca / Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu zamiast Wyrobów wadliwych po naprawie takie same Wyroby 

nowe, wolne od wad, termin gwarancji liczony jest od chwili dostarczenia. Wymiany 

wyrobów Dostawca / Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, bez względu na 

zmiany cennika Wyrobów. 
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7) Na wyrób Dostawca / Wykonawca powinien udzielić gwarancji na min. 24 miesiące 

licząc od daty przekazania Wyrobów Użytkownikowi oraz zapewni serwis 

pogwarancyjny przez okres 5 lat (uwzględniający aktualny postęp technologiczny w 

danym czasie) licząc od daty upływu terminu gwarancji. 

8) Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

Wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

9) Gwarancja powinna obejmować również Wyroby i usługi nabyte  

u kooperantów. 

10) Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli Dostawca / Wykonawca wadę zataił. 

11) W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych  

w dostarczonych wyrobach Dostawca / Wykonawca: 

 rozpatruje „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania; 

 usprawnia wadliwe Wyroby w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania 

„Protokołu reklamacji”: 

 usuwa wady w dostarczonych Wyrobach w miejscu, w którym zostały one 

ujawnione lub na własny koszt dostarczyć je do swojej siedziby w celu ich 

usprawnienia. Dostawca / Wykonawca powinien ponieść wszelkie koszty 

związane z usunięciem niesprawności; 

 dostarcza Wyroby wolne od wad na własny koszt do miejsca,  

w którym wady zostały ujawnione w terminie 21 dni; 

 w przypadku, gdy naprawa będzie związana z zamówieniem części u 

kooperantów termin usprawnienia może być dłuższy niż 21 dni jednak nie 

może przekroczyć 90 dni. 

 przedłużyć termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad Wyrobu, 

użytkownik nie mógł z niego korzystać; 

 wymienić wadliwy Wyrób na nowy w terminie 45 dni, licząc od daty otrzymania 

„Protokołu reklamacyjnego” jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy 21 dni; 

 dokonać stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu 

wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji; 

 ponosić odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

Wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego 

użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady; 

 zwrócić Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów w cenach ich 

zakupu, powiększoną o karę umowną w wysokości 10% ich wartości jeżeli nie 

wykona zobowiązań w określonych terminach. 

12) Dostawca / Wykonawca powiadamia Zamawiającego  

o nieprawidłowościach w eksploatacji / użytkowaniu dostarczonych Wyrobów oraz 

utrudnieniach w jego usprawnianiu, jeśli takie wystąpią ze strony użytkownika. 

13) Dostawca / Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia  

w pełnym zakresie szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego wyrobu. 

14) Dostawca / Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przedstawi 

Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach  
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zgłoszonych i stwierdzonych w wyrobach, ich przyczynach oraz sposobie 

usprawnienia. 

15) Serwis oraz wsparcie techniczne dla sprzętu powinno być realizowane przez 

producenta na terenie RP. 

 

Miejsce dostawy. 

WT ŚWIDWIN 

Znakowanie wyrobów kodem kreskowym. 

W przypadku gdy jest wymagane, znakowanie MP kodem kreskowym powinno być 

wykonane zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej (Decyzja Ministra Obrony 

Narodowej nr 3/MON z 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania 

w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony 

narodowej, Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 11) określającymi wymagania w zakresie 

znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. 

 

 

 

 


