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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.

Dostawa konsolety sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1229 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą”, o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych, o których mowa w art.
3 ustawy.
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I.
1.
2.
3.

II.

Informacje na temat Zamawiającego:
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: TR Warszawa z siedzibą w Warszawie,
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa.
Dane kontaktowe: zamowienia@trwarszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne
wszelkie
dokumenty
związane
z prowadzoną
procedurą:
https://trwarszawa.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 1 ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
"SWZ".
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejszej od progów
unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy.
4. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
5. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.
1.
2.

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej konsolety
sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) 31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie;
2) 31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne,
3) 31682210-5 – Aparatura i sprzęt sterujący.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
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4.

5.
6.
7.
8.

IV.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy,
Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W
przypadku gdy w SWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia używanych do realizacji zamówienia materiałów należy rozumieć,
zgodnie z przepisem art. 99 ust. 4 ustawy, że jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako
przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. Jeśli
gdziekolwiek w dokumentacji przedmiot zamówienia określony został przez
wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów
równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać
rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów produktów
wskazanych za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.
Zamawiający oświadcza, że zamówienie zostało zakwalifikowane jako „dostawa”
w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 i 8 ustawy.

Podwykonawstwo:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

V.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 9 grudnia 2021 r.
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VI.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania,
wysyłania
i
odbierania
korespondencji
elektronicznej:

1. Informacje ogólne:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/,
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Teatr Rozmaitości)
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej
e-mail:
zamowienia@trwarszawa.pl;
2) komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz.U. poz. 2452);
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji;
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania
systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP;
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB;
6) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
7) identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt VI.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –nazwa – Teatr
Rozmaitości) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
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We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: zamowienia@trwarszawa.pl
3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt VI.2.2 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z:
a) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452)
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz.
2415);
2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;
3) korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to,
że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z
tłumaczeniem na język polski;
4) w przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.

VII. Wskazanie osób
z wykonawcami:

uprawnionych

do

komunikowania

się

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mateusz Małek, e-mail:
zamowienia@trwarszawa.pl

VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30 listopada 2021 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
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IX.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X. SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku:
a) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej
150.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) wykazania, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie niższej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. specjalistycznych urządzeń
oświetleniowych takich jak reflektory, konsolety do sterowania i programowania
w/w urządzeń oświetleniowych dla teatrów, oper, telewizji) o łącznej wartości
każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 zł.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

X.

Podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz
109 ust. 1 ustawy:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
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1) w art. 108 ust. 1 ustawy;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.

XI.

Informację o podmiotowych środkach dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt XI.1 SWZ stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – załącznik własny;
3) dokumenty
potwierdzające,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 150.000,zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem - załącznik własny;
5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
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5.

6.

7.

8.

9.

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy ugi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy–
załącznik nr 4 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. XI.4.2 SWZ,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. XI.5 SWZ, zastępuje się je w całości
lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.

XII.

Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt.
XI.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale XI SWZ.
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XIII. Informacje dla Wykonawców
o udzielenie zamówienia:

wspólnie

ubiegających

się

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. XI.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta,
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej
niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej –nazwa –Teatr Rozmaitości) i udostępnionego również na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
nazwa – Teatr Rozmaitości).
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności.
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkowania systemu z miniPortalu.
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7. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak
podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym,
który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której
podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
8. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym –czyli plik w jakimkolwiek
formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy ePUAP.
9. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym –czyli plik w jakimkolwiek
formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie
wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający
charakter podpisu kwalifikowanego).
10. Sposób składania podpisów:
1) sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę
posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
2) sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
3) sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
11. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
12. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy -musi być załączone do oferty w oryginale w
takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie
do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź
też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
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wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.2.3.b) SWZ następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z
oryginałem.
19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
21. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy;
4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli
oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy.
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5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
19. Zmiana / wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –nazwa –
Teatr Rozmaitości) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu;
2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XV.

Termin składania i otwarcia ofert:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej –nazwa – Teatr Rozmaitości) i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Ofertę należy złożyć: do dnia 12.11.2021 r. do godz. 10:00.
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.
6. Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 12.11.2021 r. o godz. 16:00.
8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję
otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w
pkt XV.7 SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
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10. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje dotyczące:
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte,
2) cen zawartych w ofertach.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny:
1.

Przy kalkulacji ceny całkowitej należy przyjąć, że zamawiający nie będzie udzielał
zaliczek na poczet łącznego wynagrodzenia.
2. Przy kalkulacji ceny całkowitej należy uwzględnić wszelkie koszty i wszelkie
ryzyka związane z wykonaniem zamówienia.
3. Przy obliczaniu wartości podatku od towarów i usług należy przyjąć, że dla
wszystkich pozycji stawka podatku od towarów i usług wynosi 23 %.
4. W formularzu oferty cenę należy podać w walucie polskiej: wartość bez podatku
VAT oraz cenę z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, którą
Zamawiający jest obowiązany zapłacić za przedmiot zamówienia.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami lub kwotami wpisanymi liczbowo i
słownie, zamawiający uzna, że prawidłowo została wpisana cena lub kwota słownie.
6. Przy kalkulacji ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita brutto (łączne
wynagrodzenie brutto) będzie ostateczna i w okresie obowiązywania umowy nie
będzie podlegać jakiejkolwiek zmianie lub waloryzacji, z wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach prawa i w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
7. Przy kalkulacji cen całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita netto, kwota
całkowita podatku od towarów i usług i cena całkowita brutto stanowią
odpowiednio łączne wynagrodzenie netto, łączną kwotę podatku od towarów i
usług oraz łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert:
1.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie każdej części
zamówienia będzie:
1) cena – 60 pkt;
2) przedłużenie podstawowego okresu gwarancji – 20 pkt;
3) termin wykonania zamówienia – 20 pkt.

2.

Wartość punktowa w ramach kryterium „cena” wyliczona będzie wg wzoru
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C=

Cofmin
Cofx

X

W

gdzie:
Cofmin– najniższa cena całkowita z ofert badanych, spośród ofert nie odrzuconych,
Cofx – cena całkowita oferty badanej, nie odrzuconej,
C
– liczba punktów w kryterium cena.
W
- waga kryterium (60 pkt).
3. Wartość punktowa w kryterium „przedłużenie podstawowego okresu
gwarancji” zostanie przyznana według następującego wzoru:
Pg =

PGbad
24

X

W

gdzie:
PGbad– liczba miesięcy przedłużenia podstawowego okresu gwarancji w ofercie badanej,
Pg
– liczba punktów w kryterium przedłużenie podstawowego okresu gwarancji.
W
– waga kryterium (20 pkt).
4. Podstawowy okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty odbioru.
5. Zamawiający dopuszcza przedłużenie podstawowego okresu gwarancji o
maksymalnie 24 miesięcy.
6. Wykonawca, który nie przedłuży podstawowego okresu gwarancji otrzyma 0
(słownie: zero) punktów. Wykonawca, który przedłuży podstawowy okres
gwarancji o 24 miesięcy otrzyma 20 punktów(słownie: dwadzieścia).
7. Przedłużenie podstawowego okresu gwarancji należy ująć w formularzu ofertowym,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
8. Wartość punktowa w kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie
przyznana według następujących zasad:
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o jeden dzień Zamawiający przyzna
4 pkt., przy czym skrócenie terminu dostawy o więcej niż 5 dni nie skutkuje
uzyskaniem dodatkowych punktów, tzn. maksymalne skrócenie terminu dostawy,
za które Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów wynosi 5 dni.
Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.
9. Termin wykonania zamówienia należy określić w formularzu ofertowym, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
10. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100.
11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
12. Na każdym etapie oceny ofert obliczenia dokonywane będą z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
15

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informację o których mowa w art. 253
ust. 1 ustawy.
2. Jednocześnie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, zostaną
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIX. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:
1.

2.

3.

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 5 do
SWZ.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, uzupełnionych o
postanowienia wynikające z oferty wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub
zmienionych o postanowienia, których konieczność wprowadzenia zaistniała w
okresie od dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia
podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie
zamówienia publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na
stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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XXIII.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XXVI. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w
art. 94 ustawy:
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII. Informacje o obowiązku osobistego
wykonawcę kluczowych części zamówienia

wykonania

przez

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

XXIX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu
stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”, oraz przepisy ustawy
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze
zm.).
Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie niniejszego
postępowania, zwanych dalej „danymi osobowymi”, TR Warszawa z siedzibą w
Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa.
Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych: e-mail iod@trwarszawa.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zawarcia umowy o zamówienie
publiczne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków
polegających na archiwizacji umowy oraz udostępnianiu informacji publicznych.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o ustawę z dnia
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w niniejszym
postępowaniu, a skutkiem niepodania danych wymaganych w niniejszym ogłoszeniu
będzie brak możliwości wybrania oferty danego wykonawcy.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu a administrator danych nie będzie
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których
dane przekazują Zamawiającemu.
Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
dostępu do jej danych osobowych na podstawie art. 15 RODO.
Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do
sprostowania jej danych osobowych na podstawie art. 16 RODO.
Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo
do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.
Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
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gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,
4. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw,
5. Załącznik nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
6. Załącznik nr 6 do SWZ – identyfikator postępowania,
7. Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA
Zamawiający:

TR Warszawa
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
Wykonawca:
Nazwa: .......................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
NIP: .........................................................................
REGON: ................................................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na n/w
adres skrzynki ePUAP i adres poczty elektronicznej:
Adres skrzynki ePUAP:

................................................................

Adres e-mail:

................................................................

Oświadczam(y), że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) jestem (jesteśmy): mikroprzedsiębiorcą /
małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą1
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym, o
którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229 ze zm.) na:

„Dostawa konsolety sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa”
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków
Zamówienia za wynagrodzeniem:
netto: ......................................................... zł
VAT: ........................................................................ zł
1

Niepotrzebne skreślić
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brutto: ...................................................... zł (słownie: ….............................).
Oferuję (Oferujemy) przedłużenie podstawowego okresu gwarancji (wynoszącego
24 miesiące): o ………. miesięcy (słownie: …………………….. miesięcy), licząc od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru (przedłużenie podstawowego okresu
gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych).
Oferuję (Oferujemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia: o ………. dni
(słownie: …………………….. dni) (Zamawiający przyzna punktu za skrócenie terminu
wykonania zamówienia o maksymalnie 5 dni, za każdy dzień skrócenia terminu wykonania
zamówienia Zamawiający przyzna 4 punkty).
Oświadczam(y) że:
1. zapoznałem (liśmy) się z SWZ i nie wnoszę(simy) do niej żadnych zastrzeżeń;
2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego;
4. zamierzam(y),
powierzenie
następujących
części
zamówienia
…………………………………………… następującym podwykonawcom …………………………
(o ile Wykonawcy są znane na tym etapie nazwy (firmy) tych podwykonawców)
5. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie
polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów / oświadczam(y), że w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zasobach lub sytuacji innych podmiotów w następującym zakresie:
(niepotrzebne przekreślić lub wykreślić oraz ewentualnie wypełnić):
.……………………………………………………………………...
6. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji;
7. oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu
podzielonej płatności w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
..…………..……………………………………………………………………………...
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania
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o wartości ……………………………………….. złotych bez kwoty podatku od towarów i
usług, kwota i stawka podatku od towarów lub usług wynosi ………….. złotych,
……%
Uwaga:
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
(tzw. mechanizm podzielonej płatności) zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
8. akceptujemy zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy, a w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach w nich określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
9. oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
10. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.
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Załącznik nr 2 do SWZ
.............................., dnia............................
........................................

(Nazwa i Adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Dostawa konsolety sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa, prowadzonego
przez TR Warszawa, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
………………………..
Miejscowość / Data

postępowania

na

podstawie

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
rozdziale IX.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

………………………..
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.
(podpis)
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WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI SĄ
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT 1, 2 i
5 USTAWY PZP O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Oświadczam, że w stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 5 ustawy Pzp)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie ww.
artykułu, to zgodnie z dyspozycją art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam następujące środki
naprawcze:
1. ………………………………………………………………………………………,
2. ………………………………………………………………………………………,
3. ………………………………………………………………………………………,
(należy podać dowody, że podjęte czynności są wystarczające do wykazania rzetelności
Wykonawcy)

………………………..
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SWZ

.............................., dnia............................

........................................
(Nazwa i Adres Wykonawcy)

INFORMACJA

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa konsolety sterującej
lampami scenicznymi dla TR Warszawa, informujemy, że nie należymy do żadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp / informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ** i poniżej
przedstawiamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej grupy kapitałowej, wskazując
ich nazwy oraz adresy siedzib: ……………………………………………………..……….***
**niepotrzebne skreślić
*** w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że należy do tej samej grupy kapitałowej
winien złożyć niniejsze oświadczenie wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej.

………………………..
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.
(podpis)
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Nazwa i adres wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

……………………………….

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Dostawa konsolety sterującej lampami
scenicznymi dla TR Warszawa, oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji
zamówień rozumiane jako zrealizowanie z należytą starannością następujących
dostaw*:
L.p.

Przedmiot dostaw

Podmiot, na rzecz
których dostawy i
zostały wykonane

Wartość
(brutto)

Data wykonania
dostaw

1
2
3
*Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
**Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawionych danych, które będą wyszczególnione w wykazie dostaw.

………………………..
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu
zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.
(podpis)

Załącznik nr 5 do SWZ
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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia konsolety
sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa. Szczegółowy opis oraz
parametry techniczne konsolety sterującej lampami scenicznymi, zwanej dalej
„przedmiotem umowy”, zawiera załącznik nr 1 do umowy (załączniki nr 7 do SWZ).
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany,
sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany
nie wcześniej niż w 2021 r., a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne
wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy (załączniki nr 7 do SWZ).

§2
Termin realizacja umowy
Wykonanie umowy nastąpi w terminie do 9 grudnia 2021 r. (ewentualnie skrócenie
terminy wykonania zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy).

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

§3
Warunki dostawy
Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na
swój koszt i ryzyko na adres: ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa.
Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: koszty załadunku oraz rozładunku i
wniesienia do pomieszczeń użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego
wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku.
Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy instrukcję obsługi.
Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym
przez Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,
Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający
reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje
się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia,
montażu i instalacji.

§4
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Osoby wyznaczone do kontaktów
1. Strony będą kontaktowały się ze sobą w celu wykonania Umowy telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy, w tym podpisania
protokołu odbioru, ze strony Wykonawcy jest: ………………………, nr tel. służbowego:
………………….. e-mail: …………………….
3. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz rozliczania jej z ramienia
Zamawiającego wyznacza się: ……………………. nr tel. służbowego: ……………….., e-mail:
……………
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
łączne wynagrodzenie w wysokości …. zł brutto (…..), w tym … zł netto(…..) oraz
… zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym wynagrodzeniem”.
2. Łączne wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z
dostawą przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§6
Termin i warunki płatności
Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura
wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę)
podpisanego bez zastrzeżeń.
Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony
na fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685).
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z
wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 6 i ust. 7, gdzie 30-dniowy termin
płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez
dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących
przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia,
oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej
umowy.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi
trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§7
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie więcej niż
20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad, nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 z tytułu odstąpienia Zamawiającego
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może
przekroczyć wysokości 40% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4
ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar
umownych.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§8
Odstąpienie od umowy
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w
stosunku do terminów określonych w §2 oraz w §3 ust. 7 niniejszej umowy.
Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia
od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie
14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar
umownych.
§9
Gwarancja jakości
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie
zamówienia objętego niniejszą umową.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres, określony w karcie
gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości,
niezależnie od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.
§10
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1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następców
prawnych każdej ze stron.
Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na
ostatni znany adres drugiej strony, po upływie 14 dni od daty pierwszego
awizowania przez operatora pocztowego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu, a
język polski jest wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich
kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z
załącznikami.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 7 do SWZ),
2) Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna.

Załącznik nr 2 do Umowy
KARTA GWARANCYJNA
§1
Przedmiot gwarancji jakości
1. W związku z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego umowy nr … z
dnia …, zwanej dalej „umową”, na ………………………………………………... Wykonawca
niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zamówienia objętego
umową na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
2. Strony ustalają. że zmiana właściciela lub użytkownika obiektów nie ma wpływu na
ważność i okresy zakończenia niniejszej gwarancji jakości.
§2
Okresy gwarancji jakości
1. Okres gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy (podstawowy okres gwarancji
wynosi 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z gwarancji jakości od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru do dnia upływu poszczególnych okresów gwarancji.
§3
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Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usuwania wad fizycznych rzeczy dostarczonych przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców.
2. Jeżeli naprawa rzeczy okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się wymienić
rzecz na nową, wolną od wad, a okres gwarancji dla tej rzeczy rozpocznie bieg na
nowo, licząc od daty dokonania wymiany.
3. Strony ustalają, że w przypadku wymiany części rzeczy, postanowienia ust. 2 mają
odpowiednie zastosowanie do wymienionej części rzeczy.
4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Wykonawcę o ujawnionych
wadach dostarczonych rzeczy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zawiadomienia o wadach na następujący
adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej: …………………………...
6. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania wad w terminie 3 dni od
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady rzeczy albo dostarczać rzeczy wolne od
wad, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 7 dni,
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającemu na piśmie o tej
okoliczności wraz z uzasadnieniem, zaproponować nowy termin i złożyć wniosek o
wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wyznaczenie nowego terminu.
9. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni,
Wykonawca zobowiązuje się Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust.
8 niniejszej gwarancji.
10. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga terminu dłuższego niż 14 dni,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z
rzeczy zastępczej do czasu zakończenia naprawy.
11. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do zabrania na swój koszt
wadliwych lub uszkodzonych rzeczy z miejsca, w którym się znajdują na stałe, do
miejsca naprawy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód
spowodowanych w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem wad
rzeczy.
13. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać w całości koszty usługi, dojazdów, pobytu,
części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania napraw
gwarancyjnych.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności wynikające z udzielonej
gwarancji na własne ryzyko.
15. W przypadku trzykrotnego wystąpienia wady danej rzeczy w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany jej rzecz
równorzędną funkcjonalnie wolną od przyczyny powstania wady.
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16. Strony ustalają, że okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i
o czas, w jakim rzecz była wadliwa.
17. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego w formie pisemnej o
czasie przedłużenia okresu gwarancji.
18. Zamawiający zobowiązuje się potwierdzać Wykonawcy usunięcie wad, dostarczenie
rzeczy wolnych od wad lub zapewnienie możliwości korzystania z rzeczy zastępczej
w formie pisemnej.
19. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z
postanowieniami umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia
wady lub nie usunie wady w terminach określonych w niniejszej karcie
gwarancyjnej.
20. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady wybranej osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi
do usunięcia wady lub nie usunie wady w terminach określonych w niniejszej karcie
gwarancyjnej.
21. Strony ustalają, że usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej
odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości.
22. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych,
dokonywanych przez Zamawiającego.
23. Zamawiający zobowiązuje się zawiadamiać Wykonawcę z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni o planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego.
§4
Wyłączenia z zakresu gwarancji jakości
Strony ustalają, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady
powstałe na skutek działania siły wyższej, aktów wandalizmu, normalnego zużycia oraz
użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub
jego przeznaczeniem.
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Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Konsoleta sterująca lampami scenicznymi – 1 szt.
Właściwości
1. Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w
połączeniu z dedykowanymi procesorami
2. Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX
3. Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotykowe
4. Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe, niskoprofilowe typu „letterbox”
5. Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe podglądowe
6. Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotykowych
7. Minimum 41 obrotowych encoderów z podświetleniem RGB
8. Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów
9. Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm
10. Minimum 60 niezależnych playbacków
11. Minimum 16 konfigurowalnych przycisków
12. Zintegrowana szuflada na klawiaturę
13. Wbudowany zasilacz awaryjny UPS
14. Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB
15. Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm
16. Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności
podświetlenia
Parametry:
1. Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 8192 parametry sterujące
HTP/LTP
Złącza wbudowane:
1. Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1
2. Minimum 3 złącza etherCON/RJ45
3. Minimum 6 wyjść DMX 512-A
4. Minimum 1 wejście DMX 512-A
5. Minimum 1 wejście MIDI
6. Minimum 1 wyjście MIDI
7. Minimum 1 złącze Linear Timecode
8. Minimum 1 wejście Audio
9. Minimum 1 złącze GPI
10. Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów
11. Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście
12. Minimum 3 złącza USB 2.0
13. Minimum 3 złącza USB 3.0
14. Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsolety
Wymiary i waga:
1. Wymiary konsolety przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe
niż: 854 x 584 x 409 mm / szerokość x głębokość x wysokość
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2. Waga konsolety nie większa niż 33kg
Wyposażenie:
1. Pokrowiec
2. Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsolety
3. Minimum 2 magnetyczne nakładki opisowe suwaków
Odtwarzanie, edycja, programowanie:
1. Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową
wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsoletą oświetleniową
a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp.
2. Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w
przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako
obiekt w siatce przestrzennej.
3. Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po
dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu.
4. Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format).
5. Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na
jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet
w czasie rzeczywistym.
6. Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i
obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać
wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniane są
wartości parametrów urządzeń.
7. Obsługa skryptów tekstowych LUA
Dodatkowe wyposażenie:
1. Skrzynia transportowa na kołach odpowiednich wymiarów. Skrzynia wyłożona
musi być pianką odporną na uderzenia i wstrząsy. Skrzynia musi być wyposażona
w 4 skrętne koła z minimum 2 hamulcami. Skrzynia przystosowana ma być do
przenoszenia jej pionowo i poziomo. Wyposażona musi być również w 4 zamki
pozwalające na założenie lub pełne zdjęcie pokrywy. Przystosowana musi być
również do pracy z konsolą pozostawioną w jednej połowie skrzyni (wycięcia lub
odpowiednie klapy do podłączenia niezbędnych przewodów).
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