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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie przekraczającej,  

wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 134.000 euro. 

 

 

 

 

 
Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego  w Teatrze 

Syrena 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy:  

02 / 2015 
  

 

 

 

 

Warszawa, maj 2015 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  
Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie 

przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.   Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Zakup oświetlenia scenicznego – ruchomych głów ze źródłem światła LED (12 szt.). 

Minimalne parametry techniczne: 

a. Źródło LED RGBY o wysokiej mocy. 

b. Średnia żywotność źródła światła co najmniej 50000 godzin. 

c. Możliwość uzyskania strumienia świetlnego na wyjściu co najmniej 17000 lumenów. 

d. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 1100 W. 

e. Pobór mocy w trybie gotowości nie większy niż 75 W. 

f. Skuteczność świetlna całego urządzenia nie gorsza niż 15,5 lm/W. 

g. Płynna 16 bitowa regulacja jasności w zakresie 0 - 100 procent, przez sterowanie 

zasilaniem źródła światła. 

h. Efekt strobo z regulacją w zakresie częstotliwości 1 - 50 Hz przez sterowanie 

zasilaniem źródła światła. 

i. Płynna 16 bitowa regulacja kąta świecenia w zakresie 8 - 43 stopni. 

j. Płynna 16 bitowa regulacja ostrości. 

k. Efekt rozmycia z płynną regulacją w zakresie 0 - 100 procent. 

l. Pryzmat poczwórny obrotowy z płynną regulacją prędkości obrotowej w kierunku 

zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

m. Efekt Iris z płynną regulacją. 

n. Płynne 16 bitowe mieszanie kolorów RGB przez sterowanie zasilaniem źródła 

światła. 

o. Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2000 - 10000 

Kelwinów przez sterowanie zasilaniem źródła światła. 

p. Dwie niezależne tarcze wymiennych szablonów gobo. Każda tarcza musi posiadać co 

najmniej 5 gobo z 16 bitowym indeksowaniem pozycji, ciągłym obrotem i 

potrząsaniem. 

q. Tarcza animacji. Tarcza musi posiadać możliwość indeksowania i ciągłego obrotu z 

płynną regulacją prędkości w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. 
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r. Zakres pozycjonowania nie mniejszy niż: horyzontalnie 540 stopni, wertykalnie 270 

stopni. 

s. Minimalna bezpieczna odległość od oświetlanych powierzchni nie większa niż 30 

centymetrów. 

t. Sterowanie w standardach DMX 512A i RDM przewodowo i bezprzewodowo 

(wbudowany bezprzewodowy odbiornik DMX). 

u. Ilość kanałów sterujących nie więcej niż 30. 

v. Wbudowany panel kontrolny do ręcznego lub bezprzewodowego adresowania i 

ustawiania opcji urządzenia. Praca w standardach RDM i RFID. 

w. Klasa ochrony całego urządzenia co najmniej IP65 - zapewniającą pyłoszczelność 

oraz ochronę przed strumieniem wody. 

x. Praca przy wilgotności do 98 procent. 

y. Praca w zakresie temperatur nie gorszym niż od -10 do +40 stopni Celsjusza. 

z. Montaż w dowolnej pozycji. 

aa. Waga nie przekraczająca 52kg. 

1.2. Zakup konsolety oświetleniowej (1 szt.). Minimalne parametry techniczne: 

a. Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX. 

b. Programowa obsługę min. 256 niezależnych wyjść DMX. 

c. Co najmniej 1 wejście sygnału DMX. 

d. Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s do protokołu komunikacyjnego systemu 

sterowania. Protokół ten musi umożliwiać stworzenie sieci komputerowej do 

dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie rzeczywistym z innymi 

elementami systemu jak backup, procesory DMX, zdalne sterowanie oraz innych 

dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej specyfikacji. Oferowany 

protokół musi zapewniać synchronizację czasową ramek sygnału DMX na 

wszystkich wyjściach w systemie. 

e. Co najmniej trzy wbudowane złącza USB minimum 2.0. 

f. Dwa monitory dotykowe o rozdzielczości natywnej co najmniej: HD 1080. 

g. Lampka oświetlenia konsolety. 

h. Główny zmieniacz z przyciskami Go + (przejście do kolejnej sceny ), Go – (przejście 

do poprzedniej sceny), Pauza oraz dwoma suwakami o długości co najmniej 100mm. 

i. Co najmniej 20 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej jeden 

suwak i trzy przyciski) umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na 

wielu stronach jednocześnie. 

j. Minimum 20 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji np. go lub 

on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci. 

k. Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków kontrolerów. 

l. Suwak sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia B/O. 
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m. Wbudowane klasyczne koło do dimerów. 

n. 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych. 

o. Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury 

alfanumerycznej z możliwością zmiany jasności. 

p. Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie. 

q. Możliwość cofnięcia minimum 100 ostatnio wykonanych operacji. 

r. Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów. 

s. Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez przybornik kolorów 

uwzględniający mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i tarcze 

kolorów. 

t. Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT lub XYZ. 

u. Możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych 

urządzeń automatycznych, funkcją wskazywania na scenie miejsca w które mają 

świecić urządzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocą kół parametrów. 

v. Możliwość tworzenia i programowania matryc z urządzeń oświetleniowych wraz z 

podglądem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasność, kolor, gobo, 

miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy, presety, 

makra. 

w. Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru 

urządzenia, kanału oraz ich edycji. 

x. Możliwość tworzenia efektów na podstawie presetów. 

y. Możliwość tworzenia własnych krzywych przebiegów w edytorze efektów. 

z. Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla każdego kanału, 

parametru w jednej scenie świetlnej. 

aa. Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8,16 i 24-bitowym. 

bb. Wbudowana baza plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej 

aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. 

cc. Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz 

MIDI (obydwa wejścia wbudowane). 

dd. Tryb umożliwiający równoległą pracę i edycję tego samego spektaklu przez co 

najmniej dwóch niezależnych operatorów. 

ee. Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego przycisku lub 

suwaka kontrolera. 

ff. Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do kanału w edytorze. 

gg. Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych. 

hh. Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą komputera, 

tabletu, telefonu posiadającego przeglądarkę internetową, bez konieczności 

instalowania dedykowanej aplikacji. Możliwość jednoczesnego podłączenia 

minimum 2 niezależnych paneli zdalnego sterowania. 
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ii. Możliwość rozbudowy o dodatkową sekcję min. 15 kontrolerów. 

jj. Oprogramowanie komputerowe posiadające te same możliwości programowe co 

oferowana konsoleta wraz z opcją przenoszenia spektakli pomiędzy konsoletą i 

oprogramowaniem. Praca jako backup i niezależne stanowisko operatora w 

połączeniu z oferowaną konsoletą i procesorem przez sieć. 

kk. Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć i jej pracy jako 

backup. 

ll. Oprogramowanie komputerowe do trójwymiarowej wizualizacji wszystkich 

najważniejszych funkcji reflektorów i ruchomych głów. Po połączeniu z konsoletą 

musi umożliwiać dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń 

oświetleniowych w przestrzeni. 

mm. Współpraca z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę danych, 

zarządzanie podstawowymi ustawieniami (np. zmiana rozdzielczości na wyjściu 

wideo) z pozycji konsolety, automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów. 

nn. Możliwość przetwarzania zewnętrznych danych X,Y,Z o położeniu obiektów na 

scenie i wykorzystania ich do śledzenia światłem elementów scenografii i aktorów. 

oo. Mysz bezprzewodowa laserowa działająca na dowolnej powierzchni nawet na szkle. 

pp. Trzy podstawowe przyciski (lewy, prawy, środkowy). 

qq. Dodatkowe 2 przyciski boczne. 

rr. Możliwość konfiguracji wszystkich przycisków poprzez dedykowane 

oprogramowanie. 

ss. Rolka do przewijania góra, dół, prawo, lewo. 

tt. Komunikacja bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz. 

uu. Klawiatura alfanumeryczna podświetlana. 

vv. Podświetlane klawisze. 

ww. Komunikacja bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz poprzez ten sam odbiornik 

co oferowana bezprzewodowa mysz laserowa. 

xx. Wymagane dodatkowe wyposażenie – skrzynia transportowa. 

yy. Szkolenie 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 

1.3. Zakup i uruchomienie instalacji typu ETHERNET służącej do przesyłu sygnału DMX 512 

do przewodów światłowodowych poprowadzonych przez zamawiającego z kabiny 

operatora świateł scenicznych do lewej kulisy sceny głównej. Minimalne parametry 

techniczne i inne wymagania Zamawiającego: 

a. Przewód Ethernet cat6a – 2 x 70mb. 

b. Złącze typu Ethercon – 4 szt. 

c. Peszel czarny 10mm nacięty – 100mb. 

d. Urządzenie typu Splitter Dmx – 4 szt. 

 Splitter powinien być buforowany oraz posiadać minimum jedno wejście DMX, 

minimum jedno złącze umożliwiające dołączenie kolejnego splittera, minimum 
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8 niezależnych optoizolowanych wyjść DMX w tym 4 wyjścia XLR 3 Pin oraz 4 

wyjścia XLR 5 Pin. 

 Możliwość montażu w szafie typu rack 19” lub na konstrukcji. 

e. Zarządzalny przełącznik sieciowy typu Switch – 1 szt. 

 Minimum 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości. 

 Minimum 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości. 

 Minimum 2 wolne gniazda mini-GBIC (SFP). 

 Przepustowość minimum 9,5 mln pakietów/s. 

 Przepustowość routowania/przełączania minimum 12,8Gb/s. 

 Możliwość montażu w szafie typu rack 19”. 

f. Skrzynia transportowa typu rack 19”; wysokość minimum 6U – 1 szt. 

g. Kabel DMX 1x2x0,25mm2 – 200mb 

h. Złącze typu XLR 5 pin (wtyk na kabel) – 25 szt. 

i. Złącze typu XLR 5 pin (gniazdo na kabel) – 25 szt. 

j. Złącze typu XLR 3 pin (wtyk na kabel) – 10 szt. 

k. Złącze typu XLR 3 pin (gniazdo na kabel) – 10 szt. 

l. Uruchomienie, programowanie i szkolenie 2 pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego 

2. Wszystkie elementy dostawy opisane powyżej muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie 

dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń i całego osprzętu. 

3. Wszystkie elementy muszą być dostarczone ze wszystkimi koniecznymi do pracy akcesoriami 

dodatkowymi wymaganymi do poprawnej pracy urządzeń. 

4. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

certyfikaty dopuszczenia CE wszystkich zamawianych urządzeń w języku polskim. 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji. 

W przypadku awarii, Zamawiający wymaga dostarczenia w ciągu 12 godzin zamiennego 

urządzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach równoważnych lub lepszych. 

Gwarancja jest kryterium oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z SIWZ. 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV): 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut. 
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13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 

posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby. Za czynności podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania 

własne. W oparciu o przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Brak powyższej 

informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa 

przy realizacji. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/GWARANCJA. 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie  28 dni od dnia podpisania 

umowy.  

2. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt wynosi 24 miesiące, liczony od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

(Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu) 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy (3) 

dostawy profesjonalnego sprzętu oświetleniowego o wartości brutto każdej z dostaw nie mniejszej 

niż 200 000 złotych, z których każda była realizowana w ramach jednej umowy. 

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych 

polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na 

złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w 

Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

(Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu) 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

(Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu) 

oraz warunki o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 

pkt.  2) mogą spełniać łącznie. 

3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ a ocena zostanie dokonana na 

zasadzie „spełnia / nie spełnia”. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści 

nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania 

został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W tym celu zamawiający żąda 

od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) wykazu wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - 

sporządzonego według wzoru, który stanowi - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W 

tym celu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,  którego  wzór stanowi załącznik nr 3 do 

SIWZ; 

2) aktualnego odpisu 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 Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.                  

W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
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ustawy Pzp, przedstawia w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to: 

1) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osobę/y upoważnione 

do reprezentacji danego podmiotu; 

2) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może wezwać 
Wykonawcę do złożenia stosownych dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8. Ponadto zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego 

osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie 

nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 
 

VII. WYMAGANA FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW.  

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę z zastrzeżeniem, że: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązanie innego 

podmiotu należy złożyć w formie oryginału; 

2) pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia 

regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia): 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 

pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w 

postępowaniu i podpisaniu umowy; 

2) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2-5 SIWZ składa każdy z wykonawców 

oddzielnie; 

3) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW. 
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1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji: 

1) pisemnie na adres: Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa 

2) drogą elektroniczną: t.chyla@teatrsyrena.pl 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 

wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 

przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dokumentów składanych 

przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a 

także zmiany lub wycofania oferty. 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8.00 do 16.00. 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z 

informacją o godzinie i dacie ich otrzymania 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której 

zamieszczona jest niniejsza SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem są: 

1)  w zakresie proceduralnym – Tomasz Chyła, t.chyla@teatrsyrena.pl 

2)  w zakresie merytorycznym – Artur Wytrukus, oświetlenie@teatrsyrena.pl 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
  
    

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 

2. Wykonawca musi złożyć jedną ofertę na całość zamówienia. 
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3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu 

formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

4. Wypełniony formularz oferty wraz z  wymaganymi dokumentami powinien być podpisany przez 

osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.   

5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub 

potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku 

niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

Wykonawcę.  

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętych kopertach. Kopertę 

zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

 

Teatr Syrena 

oferta na 

„Dostawę i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena” 

 

 Nie otwierać przed dniem 21 maja 2015 r. godz. 13.15 

 

12. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 

zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 

zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

14. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 

opatrzyć napisem “WYCOFANIE”. 

15. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), a 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one 

udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym 

segregatorze z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której 
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zamieszczona jest pozostała, jawna, część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i 

dokumentami. 

17. Tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie, z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 

przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz 

umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

20. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 21 maja 2015 

r. do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 21 maja 2015 r., o godz. 13.15 w siedzibie 

Zamawiającego w sekretariacie. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: 

nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty wraz z innymi 

kryteriami oceny ofert. Powyższe informacje zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

4. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 SIWZ zostaną zwrócone 

wykonawcom niezwłocznie. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym wyliczoną na podstawie niniejszej 

SIWZ.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen.   

5. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty lub ceny jednostkowe z dokładnością większą 
niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny oferty, to 

ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający 

dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą 
zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 

grosza. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
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KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska 

największą liczbę punktów (w ostatecznej ocenie punktowej K) obliczoną w oparciu o podane 

kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

L.p. Kryterium Waga 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1) Cena  95 % 95 pkt. 

2) Gwarancja 5 % 5 pkt. 

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty:  

4. W kryterium „cena” (C) wg poniższego wzoru: 

 

Cena oferty brutto (C):        

 

                           najniższa oferowana cena 

     C =    ------------------------------------------------   x  95 pkt. 

                   cena badanej oferty  

2) punkty w kryterium „gwarancja” (G): 

Zamawiający przyzna punkty za udzielenie gwarancji przekraczającej minimalne (wymagane) 24 

miesiące. Za każde 2 miesiące dodatkowej gwarancji, Zamawiający przyzna 0,5 pkt, nie więcej jednak 

niż 5 pkt. 

5. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: K = C
 
+ G. 

6. Wszystkie oceny członków komisji zostaną podsumowane w ,,Streszczeniu oceny  

i porównania złożonych ofert”.  

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, również na stronie internetowej www.mazowieckie.pl oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Nie zgłoszenie się w 

wyznaczonym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie 

poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta, jak również w przypadku gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

6. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany oraz w przypadku 

wniesienia odwołania - po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin 

podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, tak jak to opisano w ust. 4, 

zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.  O 

unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

10. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 

oferty.  
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 

1. Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załączniki nr 6 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert, 

będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy 

załączonym do SIWZ.                        

3. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy  

w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.   

4. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom  złożenie oferty jest 

równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące 

zapisów wzorów umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VIII SIWZ.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp. 
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, a mianowicie: 

1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności opisu sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy (odwołującego) z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrzucenia oferty wykonawcy 

(odwołującego), 

2) skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego na 

orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały 

w dziale VI ustawy Pzp. 
 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 

Załącznik nr 1  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór). 

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw (wzór).  

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór). 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (wzór).  

Załącznik nr 5 – Formularz oferty (wzór). 

Załącznik nr 6 – Umowa (wzór).  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowano w składzie: 

 

1. Tomasz Chyła   ……………………………… 

2. Artur Wytrykus   ……………………………… 

                     Data i podpis  

        Kierownika Zamawiającego / osoby upoważnionej 

 

 
           …………………................................................................................... 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i 

uruchomienie sprzętu oświetleniowego  w Teatrze Syrena” oznaczonego numerem 

02/2015 oświadczam/y, że spełniam/y warunki, dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 
Data .........................................                           ........................................................... 
                 Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
                     

……………………………       
 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

 

L.p Przedmiot dostawy  

Wartość dostawy 

brutto 

(w złotych) 

Data wykonania Nazwa i adres 

podmiotu na rzecz 

którego została 

wykonana dostawa 

Początek 

(dd.mm.rrrr) 

Zakończenie 

(dd.mm.rrrr) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Uwaga: 

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wykazu wykonanych dostaw dowody dotyczące 

najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty – w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Data .........................................                           ........................................................... 
                 Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 
 

 

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i 

uruchomienie sprzętu oświetleniowego  w Teatrze Syrena”, oznaczonego numerem 02/15 

oświadczam/y, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 
Data .........................................                           ........................................................... 
                 Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i 

uruchomienie sprzętu oświetleniowego  w Teatrze Syrena”, oznaczonego numerem 02/15, 

oświadczam/y że: 

(*)1. nie należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

(*) 2. należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i przedkładam(y) 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy 

należącego do grupy kapitałowej): 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

… ………………………………………..………………………………………..……………. 

 

 

 

 
Data .........................................                           ........................................................... 
                 Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

* niepotrzebny punkt skreślić.   
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Załącznik nr  5 do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy / wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 

……………………………………………….………….……………………………………………….. 

……….........…………................……………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………………………............................ 

Adres: .........…………................………………………………………………………….……………. 

REGON: .........…………................…….…………… NIP: .........…………................……………… 

Nr telefonu: .........…………................………………………………………………………………… 

Nr faksu lub adres e-mail na który należy przesyłać korespondencję: …………..………….. 

      
 

Do Teatr Syrena 

ul. Litewska 3 

00-589 Warszawa 
 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w związku z prowadzonym przez 

Teatr Syrena, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego  w Teatrze 

Syrena”, oznaczonym nr 02/2015 – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenę:  

 

L.p. Zakres 

Nazwa producenta  

Typ/model   

Wersja  

oferowanego urządzenia/sprzętu 

CENA BRUTTO 

(w złotych) 

1. 
Ruchome głowy ze 

źródłem światła LED 

(12 szt.) 

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

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

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

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

2. 
Konsoleta 

oświetleniowa (1 

szt.) 

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

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

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

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

3. 
Zakup i 

uruchomienie 

instalacji typu 

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

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



……………………………………………………………………………………………………………………….. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

  Strona 21 z 25 

ETHERNET, 

szkolenia dla 

pracowników 

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

Łączna cena brutto (elementy I+II+III) ........................................... 

Łączna cena brutto (elementy I+II+III) (słownie: ................................... 

........................................................................................................................) 

Czas gwaracji na każdy z ww. elementy zamówienia (w miesiącach) ........................... 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

akceptujemy jej postanowienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne 

do przygotowania oferty; 

2) zamówienie wykonamy w terminie oraz zgodnie z wymogami postawionymi przez 

Zamawiającego w SIWZ; 

3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

4) w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego; 

5) podwykonawcom nie zamierzamy / zamierzamy* zlecić realizację części zamówienia 

obejmującą:  

Zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy  
Nazwa (firma) 

podwykonawcy** 

 

 

 

 

 

 

** dotyczy podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

6) wszystkie strony naszej oferty, z wszystkimi załącznikami są parafowane i  

ponumerowane a cała oferta składa się   z ......... stron, 

7) osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu 

zamówienia  ……………………………(imię i nazwisko), tel. ……………………..………  

 

Do niniejszej oferty załączamy: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

….  ………………………………………………………………………………………… 

 

 
Data .........................................                           ........................................................... 
                 Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA nr ..................... 

zawarta dnia [……………….] w Warszawie pomiędzy: 

Teatrem Syrena z siedzibą w Warszawie, przy ul. Litewskiej 3, 00-589 Warszawa, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………… reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 w zw. z art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena. 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zgodny z 

wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (postępowanie 02/2015) oraz oferta Wykonawcy. 

3. Miejscem dostawy jest siedziba Teatru Syrena. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, wcześniej nie używany i dostarczony w oryginalnych i 

nienaruszonych opakowaniach. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę obejmującą przedmiot umowy w ściśle 

zakreślonym i nieprzekraczalnym terminie 28 dni od podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 

najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy. 
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§ 3 

Cena i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w §1 

na kwotę ............. zł (słownie: ................ złotych) netto plus należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane w fakturze VAT konto 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokolarne odebranie przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

4. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

2. Dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy i będzie posiadał wszelkie niezbędne do 

właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim. 

3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonana w godz.: 9.00-16.00 po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się: ............................................ 

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, 

kompletny i pozbawiony wad. 

6. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie 

strony. 

7. Odbioru przedmiotu Umowy dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego nie więcej niż po 2 każdej ze stron. 

8. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu kompletności dostawy objętej dostarczeniem oraz 

na przeprowadzeniu prób technicznych urządzenia i potwierdzeniu przeprowadzonego 

szkolenia dla personelu Zamawiającego. 

9. Odbiór zostanie dokonany w dniu dostawy lub w następnym dniu roboczym. 

10. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie Urządzenia 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

12. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący 

zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy 

odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
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§ 5 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w 

okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na .... miesiące, której bieg rozpoczyna 

się od odebrania przez Zamawiającego zamówienia bez zastrzeżeń. 

3. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ............................... 

4. Wykonawca, w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 12 godzin, 

liczonych od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego lub dostarczy sprzęt 

zamienny na czas naprawy uszkodzonego o parametrach nie gorszych niż sprzęt 

naprawiany. 

5. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu 3 (trzech) napraw tego 

samego elementu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, wolne 

od wad w terminie 7 dni od dnia ostatniej naprawy. 

6. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane 

poza miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający 

obowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % ceny określonej w § 

3 ust. 1; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% ceny określonej w § 3 ust. 1; 

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie 

przedmiotu umowy, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% 

ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wady. 

2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca jest 

uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne oraz potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 
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Warunki odstąpienia od umowy 

i. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

a. Gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy o ponad 5 dni, gdy 

Wykonawca wykonuje czynności wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wadliwie 

lub w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i 

pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby 

trzecie. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach spornych rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa spisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

§ 9 

Załączniki do umowy 

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 

a) opis przedmiotu zamówienia – postępowanie 02/2015, 

b) oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 02/2015. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


