Numer referencyjny: 1/ZP/2017
Zamawiający :
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
76-200 Słupsk
Adres: ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk
Numer telefonu: +48 59 842 39 35,
numer faksu: +48 59 842 77 24
e-mail: theatertecza@gmail.com
Adres strony internetowej: http://teatrlalkitecza.pl/bip/
Numer NIP 839-20-45-880
REGON 000279462

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym
w
trybie przetargu
nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu
wraz z montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i
widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych nr 546669-N-2017
z dnia 2017-07-07 r.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31000000-6
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
1. Formularz Oferty – Załącznik Nr 1;
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw wykluczenia –
Załącznik Nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. spełnienia warunków
sporządzone wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;
4. Zobowiązanie na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 4 do
SIWZ;
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik Nr 5;
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SIWZ;
7. Wzór Umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ;
8. Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 1 - Oświetlenie sceny Załącznik Nr 8 do SIWZ;
9. Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 2 - Nagłośnienie akustyczne
sceny i kabiny akustyków - Załącznik Nr 9 do SIWZ.
ZATWIERDZIŁ
Dyrektora Państwowego Teatru
Lalki Tęcza w Słupsku

Słupsk, dnia 06 lipca 2017 r.
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1.0

Nazwa i adres Zamawiającego:
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
76-200 Słupsk
Adres: ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk
Numer telefonu: +48 59 842 39 35,
numer faksu: +48 59 842 77 24
e-mail: theatertecza@gmail.com
Adres strony internetowej: http://teatrlalkitecza.pl/bip/
Numer NIP 839-20-45-880
REGON 000279462

2.0

Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie
przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę
sprzętu wraz z montażem w celu realizacji
zadania pn. „Modernizacja
wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”Numer referencyjny: 1/ZP/2017.
2.2 Niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
INFRASTRUKTURA KULTURY 2017 oraz ze środków Gminy Miejskiej Słupsk.
2.3 Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
1) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.
915);
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);
3) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Państwowy Teatr Lalki Tęcza w
Słupsku;
4) SIWZ lub Specyfikacji - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia;
5) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie niniejszego zamówienia;
6) Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego wraz z załącznikami.
2.4 SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego http://teatrlalkitecza.pl/bip/
2.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Ustawy.
2.6 Zgodnie z art. 14 Ustawy do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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2.7

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.0

Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z montażem w celu
realizacji
zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni
Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”.
3.2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31000000-6
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na
dwie części zamówienia:
1) Część zamówienia nr 1 - Oświetlenie sceny - Kod CPV: 31000000-6;
2) Część zamówienia nr 2 - Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków
- Kod CPV: 32000000-3.
3.2 Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący :
1) Części zamówienia nr 1 zawarty jest w Załączniku Nr 8 do SIWZ;
2) Części zamówienia nr 2 zawarty jest w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
3.4 Oferowany przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia musi spełniać
minimalne wymagania wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 8 i 9 do
SIWZ).
3.5 Wykonawca obowiązany jest do wskazania w formularzu oferty typu, modelu,
oferowanego okresu gwarancji każdego oferowanego asortymentu dostawy w każdej
Części zamówienia oraz do przedłożenia specyfikacji technicznej oferowanego
asortymentu dostawy celem potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań
wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 8 i 9 do SIWZ).
3.6 Szczegółowy zakres obowiązków w toku realizacji zamówienia w każdej części
zamówienia zawarty jest we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3.7 Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot
zamówienia w każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia. Okres gwarancja na dostarczony i zamontowany przedmiot
zamówienia w każdej części zamówienia stanowi kryterium oceny ofert z wagą 10 %
i będzie oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 SIWZ.
3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 7 Ustawy.
3.10 Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia w każdej części
zamówienia, aby dostawy dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
3.11 W przypadku odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
3.12 Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
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3.13 W każdej części zamówienia Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
3.14 Postanowienia dot. podwykonawstwa zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym
Załącznik Nr 7 do SIWZ.
4.0 Termin wykonania zamówienia
4.1 Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia: nie może przekroczyć
30 (trzydziestu) dni licząc od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia.
4.2 Skrócenie terminu wykonania zamówienia stanowi w każdej części zamówienia
kryterium oceny ofert z wagą 30 % i będzie oceniane zgodnie z zasadami
wskazanymi w pkt 14 SIWZ
5.0

Warunki udziału w postępowaniu:

5.1 O udzielenie zamówienia w każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.
5.2 W odniesieniu do każdej części zamówienia Wykonawca nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23.
5.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.
5.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 , 16-20
oraz art. 24 ust.5 Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy,
uzna za wystarczające przedstawione dowody.
5.5 Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ warunki udziału w
niniejszym postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, żądając aby
Wykonawca, który składa ofertę:
5.5.1 na Część zamówienia nr 1 (Oświetlenia sceny) wykazał, że posiada
doświadczenie w zakresie wykonania dostaw oświetlenia sceny,
odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę oświetlenia
sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie
mniejszej niż 150 000,00 zł,
5.5.2 na Część zamówienia nr 2 (Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków)
wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania dostaw nagłośnienia
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sceny, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę nagłośnienia akustycznego sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz
instytucji kultury o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł,
5.5.3 na Część zamówienia nr 1 oraz na Część zamówienia nr 2 wykazał, że
posiada doświadczenie w zakresie wykonania dostaw oświetlenia sceny i
nagłośnienia sceny, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę oświetlenia i nagłośnienia sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz
instytucji kultury o wartości brutto nie mniejszej niż
300 000,00 zł lub co
najmniej jedną dostawę nagłośnienia akustycznego sceny (umowę)
zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie mniejszej niż
150 000,00 zł oraz co najmniej jedną dostawę nagłośnienia akustycznego
sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie
mniejszej niż 150 000,00 zł.
5.6 Przez instytucje kultury, o których mowa w opisie warunku dot. zdolności technicznej
lub zawodowej należy rozumieć państwowe lub samorządowe instytucje kultury w
rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493, ze zm.).
5.7 Zamawiający nie określił w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz w SIWZ
warunków udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej oraz warunków dot. sytuacja finansowej lub
ekonomicznej.
5.8 W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w
dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia,
wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.9 W każdej części zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust.5 Ustawy.
5.11 Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.12 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych

SIWZ - Numer referencyjny: 1/ZP/2017 / Strona 5 z 47

podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz
art. 24 ust.5 Ustawy.
5.13 Ocena braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu
oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszy postępowaniu.
5.14 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5.15 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.16 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.0 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.
7.0

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1 Oświadczenia lub dokumenty, które należy złożyć w załączeniu do oferty
sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ:
7.1.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw
wykluczenia, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ;
7.1.2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. spełnienia warunków
sporządzone wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;
7.1.3 Zobowiązanie na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone
wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
7.1.4 uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli
Wykonawca działa przez pełnomocników.
7.2 Oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika
Nr 2 i 3 do SIWZ mają być złożone w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w
powyższych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 i 3 do
SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Ustawy, sporządzonych wg Załącznika Nr 2 i 3 do SIWZ.
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7.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 4 SIWZ.
7.6 Oświadczenia lub dokumenty, które samodzielnie składa Wykonawca
terminie do składania ofert.

po

7.6.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr
5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym
przetargu, który złożył odrębną ofertę lub odrębne oferty częściowe, nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
7.6.2 W przypadku wspólnego o ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa powyżej, sporządzone wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.7 Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza.
7.7.1 Zgodnie z treścią ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Zamawiający przewiduje
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy w każdej
Części zamówienia, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.7.2 Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.7.3 Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 13-22 oraz art. 24 ust.5 Ustawy.
7.7.4 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została
oceniona najwyższej w danej Części zamówienia wykazu dostaw (umów)
potwierdzających spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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,
sporządzonego wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
7.7.5 Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
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7.7.6 Jeżeli wykaz dostaw, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.7.7 W przypadku gdy Wykonawca polega za zasobach innych podmiotów na
zasadach art. 22 a Ustawy każdy z tych podmiotów składa dokumenty w
zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
7.7.8 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym w pkt 3 SIWZ Zamawiający żąda specyfikacji technicznych
oferowanego asortymentu dostawy celem potwierdzenia spełnienia minimalnych
wymagań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Zał. nr
8 do SIWZ) oraz dla Części nr 2 (Zał. nr 9 do SIWZ).
7.8

Oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ dotyczące Wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy, składane są w oryginale.

7.9

Dokumenty, o których mowa w pkt 7 SIWZ inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

7.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym postępowaniu, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
7.12 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.0

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

8.1

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na nr +48 59 842 77 24 lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres e-mail: theatertecza@gmail.com.

8.2

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
8.3

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.4

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

8.5

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.4 SIWZ lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

8.6

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 8.4 SIWZ.

8.7

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej,
na której zamieszczono SIWZ – http://teatrlalkitecza.pl/bip/ bez ujawniania źródła
zapytania.

8.8

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej – http://teatrlalkitecza.pl/bip/

8.9

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami
i wyjaśnieniami do Specyfikacji
zamieszczanymi na ww. stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym
Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której
zamieszczono SIWZ – http://teatrlalkitecza.pl/bip/ w celu zapoznania się z
ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub
wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

8.10 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) p. Jerzy Barbarowicz tel. +48 734 430 102, e-mail theatertecza@gmail.com;
2) p. Piotr Merecki, tel. +48 602 137 872, e-mail promocja.tecza@gmail.com
9.0

Wymagania dotyczące wadium
W oparciu o art. 45 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w
niniejszym przetargu w każdej części zamówienia .

10.0 Termin związania ofertą.
10.1 W każdej części zamówienia Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30
dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą.
10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.0 Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.2 Ofertę należy sporządzić wg Załącznika nr 1 do SIWZ,
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

w języku polskim z

11.3 W każdej części zamówienia Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn.
ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
11.4 W odniesieniu do każdej części zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już
znane.
11.5 Zgodnie z art. 91 ust.3a zdanie drugie Ustawy Wykonawca, składając ofertę w każdej
części zamówienia, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11.7 Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie
strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
11.8 Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować
i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11.9 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych
kopertach.
Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres
Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: Oferta na dostawę sprzętu wraz z
montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i
widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny:
1/ZP/2017.”
11.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego,
składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad
jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub
„wycofanie oferty”.
11.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

oferty

w przypadku

11.12 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione
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oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Zastrzeżone informacje:
1)

muszą być wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z
uzasadnieniem wykazującym , że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa oraz

2)

muszą być złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej
napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do powyższych wymagań nie
przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 11.3 SIWZ
stosuje się odpowiednio.
12.0 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Państwowy Teatr Lalki Tęcza
76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk, w sekretariacie w terminie do
dnia 17.07. 2017 r. do godz. 12:00.
12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
12.3 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert
zwraca się niezwłocznie.
12.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowy Teatr Lalki Tęcza
76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk, w gabinecie dyrektora PTL
Tęcza, w dniu: 17.07. 2017 r. o godz. 12:15.
12.5 Otwarcie ofert jest jawne.
12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.0 Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1 Cenę oferty obejmującą całość zamówienia w każdej oferowanej części zamówienia,
Wykonawca określa w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wypełniając go w
odniesieniu do części zamówienia, na które składa ofertę wraz ze wskazaniem
wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa
termin do składania ofert.
13.2 Cena oferty w każdej części zamówienia ma być wyrażona w złotych zgodnie z
polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
13.3 W każdej części zamówienia cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w tym podatek VAT w stawce
obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert.
13.4 Jeżeli złożono ofertę, 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 dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
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składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.0 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w
każdej części zamówienia, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
14.1 W odniesieniu do każdej części zamówienia Zamawiający ustanawia następujące
kryteria i ich znaczenie:
1) Cena - 60 %
2) Skrócenie terminu wykonania - 30%
3) Okres gwarancji - 10%
14.2 Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
14.3 W każdej części zamówienia ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska
największą liczbę punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert.
14.4 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
14.5 Sposób oceny ofert w
opisano poniżej.

każdej części zamówienia

wg ww. kryteriów oceny ofert

14.5.1 W kryterium - Cena - 60% (C) Zamawiający przyzna w każdej części zamówienia
największą liczbę punktów tj. 60 pkt ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za
realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze
wzoru:
Najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ocenianych ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 60%
Cena badanej oferty
14.5.2 W kryterium - Skrócenie terminu wykonania - 30% (T) Zamawiający przyzna w
każdej części zamówienia największą liczbę punktów tj. 30 pkt ofercie, która
zaoferuje największe skrócenie ww. terminu wyrażone w dniach. Punkty w
pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
Skrócenie ww. terminu w dniach w badanej ofercie
T = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100x 30%
Największe skrócenie ww. terminu spośród wszystkich ofert
Przez termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia należy
rozumieć termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z
montażem. Nieprzekraczalny wymagany
termin wykonania zamówienia w
każdej części zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni licząc od daty udzielenia
zamówienia tj. zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
W oparciu o ww. kryterium Zamawiający preferuje najdłuższe skrócenie terminu
wykonania przedmiotu zmówienia, które należy wyrazić w dniach w stosunku do
ww. nieprzekraczalnego terminu wykonania zamówienia w każdej części. W
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przypadku gdy Wykonawca nie oferuje skrócenia ww. terminu, jego oferta uzyska
0 pkt w oparciu o ww. kryterium oceny ofert.
14.5.3 W kryterium – Okres gwarancji - 10% Zamawiający przyzna w każdej części
zamówienia największą liczbę punktów tj. 10 pkt ofercie, która zaoferuje okres
gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia 60 i więcej
miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ
wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot
zamówienia w każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia
przekazania i zamontowania przedmiotu zmówienia. Wobec tego zaoferowanie na
jakikolwiek składowy przedmiot podmiot dostawy wraz z montażem, wskazany w
przedmiocie zamówienia, okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkuje
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.2 Ustawy jako oferty której treść nie
odpowiada treści SIWZ. W przypadku ofert oferujących okres gwarancji 24
miesiące i dłuższy, lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy, punkty w niniejszym
kryterium zostaną wyliczone ze wzoru:
Oferowany okres gwarancji w badanej ofercie
G= ----------------------------------------------------------------------------------x 100 x 10%
Najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
przy czym :



14.5.4

Oferowany okres gwarancji w badanej ofercie stanowi średnią
arytmetyczną oferowanych okresów gwarancji sprzętu wraz montażem w
części zamówienia;
Najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert stanowi najwyższa
średnią arytmetyczną oferowanych okresów gwarancji sprzętu wraz
montażem w części zamówienia.

Łączna liczba punktów oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert
zostanie wyliczona wg następującego wzoru:
O = C+ T + G

gdzie:
O - łączna liczba otrzymanych punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert;
C - liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena;
T- liczba punktów otrzymanych w kryterium Skrócenie terminu wykonania
zamówienia
G - liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres gwarancji.
14.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 14.8 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.8 Zamawiający poprawia w ofercie:
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1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.0 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w
pkt 15.1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
15.3 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.1 pkt 1 na stronie
internetowej http://teatrlalkitecza.pl/bip/
15.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed
zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia
stosownej uchwały wspólników zezwalającej spółce na zaciąganie zobowiązania do
świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki lub
odpis umowy spółki z treści którego będzie wynikać, że wyłączono obowiązek
stosowania art. 230 KSH. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku,
gdy z treści dołączonego aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców wynikać będzie,
iż wysokość kapitału zakładowego spółki w stosunku do wartości oferowanej ceny
odpowiada wymogom art. 230 KSH.
15.5 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę
Wykonawców.
15.6 W każdej części zamówienia Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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15.7 W każdej części zamówienia Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.6 SIWZ,
jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
15.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w
procedurze wskazanej w art. 24 aa Ustawy, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.9 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.
16.0 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W oparciu o art. 147 ust.1 Ustawy Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w każdej części zamówienia.
17.0 Wzór Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
17.1 Wzór Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w odniesieniu do każdej
części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
17.2 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
17.3 Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość
dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami wzoru mowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
18.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku
wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy.
18.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
18.7 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, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.
18.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18.9 Na czynności, o których mowa w pkt 18.7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
18.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
18.11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.12 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
18.13 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.14 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć Umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem".
18.15 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
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18.16 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.17 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.18 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie
Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
18.19 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy, przez uczestnika, który
przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
18.20 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
Ustawy.
18.21 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
18.22 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.23 Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
18.24 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
18.25 Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
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18.26 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego
stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a
odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie
pozostałych zarzutów.
18.27 Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu
na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
18.28 Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich
samych czynności Zamawiającego.
18.29 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
18.30 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

SIWZ - Numer referencyjny: 1/ZP/2017 / Strona 18 z 47

Formularz oferty1

Załącznik nr 1 do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością
składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”Numer referencyjny: 1/ZP/2017

Nazwa i adres Zamawiającego:
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
ul. Waryńskiego 2
76-200 Słupsk
Dane dotyczące Wykonawcy:
Ofertę składam samodzielnie*:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy: ……………………………………………………………...……..……………………
Siedziba firmy: ……………………………………………………..…………………………………
Nr telefonu/fax: ……………………………………….………………………………………………
email ……………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………….……………………………………………….
REGON: …………………………………………………….………………………………………….
Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...……
Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum/spółka cywilna*)*
Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia /jeżeli dotyczy/
Lider: …………………………………………… Adres ………………………..……….
Partnerzy:
Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...
Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
składania oferty wspólnej jest:
Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………
tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………,
1

Formularz oferty należy wypełnić odpowiednio do oferowanej lub oferowanych części zamówienia.
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zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu.
Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...……
1.

Oświadczam/my,

że

jestem/jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem*,

małym

przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.





2.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot.
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oferuję dla:
2.1 Części zamówienia nr 1 - Oświetlenie sceny:
2.1.1 wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach określonych w
SIWZ za
łączną Cenę w kwocie: ……….………………………………… zł
(słownie:…………………………………………….……………………………zł), w tym
wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek
od towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień upływu terminu do
składania oferty w wysokości ………% tj. ……….………… zł, określoną zgodnie z
poniższą kalkulacją:
Przedmiot
zamówienia
Załącznik Nr 8 do SIWZ

wg

1.

Ilość w
szt./
kpl

Oferowany
Oferowany przedmiot zamówienia wg
Opis
przedmiotu zamówienia
okres
dla Części zamówi
wymagań zawartych w Opisie
przedmiotu
gwarancji w
zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ –
należy podać typ model i producenta
m-cach

2.

3.

4.

1.1 Konsoleta oświetleniowa

1 szt.

…………..……………………….

……………..

1.2 System „Backup” dla
konsolety głównej składający
się z:

1 szt.

……………………………………

……………..

……………………………………
……………………………………

……………..
……………..

1. Dostawa sprzętu obejmuje
następujący asortyment:

1)
2)

bramki Ethernet/DMX
laptop z zainstalowanym
dedykowanym
oprogramowaniem
umożliwiającym łączność
z konsoletą główną

1.3 Switch Ethernet

2 szt.

…………..……………………….

……………..

1.4 Oprawa sceniczna typu LED
PROFIL

8 szt.

……………………………………

……………..
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1.5 Reflektor typu LED PAR

6 szt.

…………..……………………….

……………..

1.6 Reflektor typu LED PAR

12 szt.

……………………………………

……………..

1.7 Rozdzielnia zasilania
oświetlenia sceny według
projektu instalacji oświetlenia

1 szt.

…………..……………………….

……………..

1.8 Splitter DMX
2 szt.

…………..………………………

……………..

1.9 Naścienna szafa
dimmer/switch

2 szt.

…………..………………………

……………..

1.10 Sumator linii DMX

1 szt.

…………..………………………

……………..

1.11 Ruchoma głowa typu LED
WASH

1 szt.

…………..………………………

……………..

2. Razem łączna wartość netto w zł dostawy ww. sprzętu dot. Części zamówienia nr 1
(wg poz.1 powyżej).
3. Wartość netto wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej wraz z projektem i
materiałem w zł.
4. Oferowany okres gwarancji wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej wraz z
projektem i materiałem w miesiącach.
5. Montaż i uruchomienie urządzeń oświetlenia sceny i systemu sterującego
oświetleniem w zł.
6. Oferowany okres gwarancji montażu i uruchomienia urządzeń oświetlenia sceny i
systemu sterującego oświetleniem w miesiącach.
7. Łączna wartość netto Części zamówienia nr 1 (suma wartości poz. 2,3 i 5)
8. Kwota podatku VAT
9. Łączna Cena Części zamówienia nr 1 (wartość brutto – suma poz. 7 i 8)

2.1.2 W odpowiedzi na kryterium oceny ofert Skrócenie terminu wykonania - 30% w ww.
Części zamówienia w stosunku do nieprzekraczalnego terminu maksymalnie 30 dni
licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję 2:
1) skrócenie terminu wykonania zamówienia o ……..…… dni,
2) dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie
30 dni licząc od daty udzielenia zamówienia.
2.1.3 Oświadczam, że:
1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty,
2) Cena oferty zawiera koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
zgodnie z warunkami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ,
4) załączony do SIWZ wzór Umowy (Zał. nr 7 do SIWZ) został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia Umowy na wymienionych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2

Niepotrzebne skreślić.
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2.1.4 Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy polegam/nie polegam* na zdolnościach
technicznych

lub

zawodowych*

podmiotu

udostępniającego:

……………………………………………………………………………………….………..,
(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego
2.1.5 Zamówienie w ww. Części zamówienia wykonam sam / część zamówienia
powierzymy następującym Podwykonawcom.3
l.p.

Zakres powierzonej części zamówienia

Nazwa i adres Podwykonawcy (o ile są znani)

2.1.6 Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w ww. Części zamówienia, działając na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie
ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej oferty4:
nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Jednocześnie wskazuję/my nazwy
(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego

powstania

……………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
wraz
z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT, która wynosi:
……………..……………………. zł5.
2.2 Części zamówienia nr 2 - Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków
2.2.1 wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach określonych w SIWZ
za
łączną Cenę w kwocie: ……….………………………………… zł
(słownie:…………………………………………….……………………………zł), w tym
wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od
towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień upływu terminu do
3

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.
4
W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
5
Należy wskazać wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wyłącznie w przypadku, gdy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
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składania oferty w wysokości ………% tj. ……….………… zł, określoną zgodnie z
poniższą kalkulacją:
Przedmiot
zamówienia
Załącznik Nr 9 do SIWZ

wg

1.

Ilość w
szt./
kpl

Oferowany
Oferowany przedmiot zamówienia wg
Opis
przedmiotu zamówienia
okres
dla Części zamówi
wymagań zawartych w Opisie
przedmiotu
gwarancji w
zamówienia - Załącznik Nr 9 do SIWZ –
należy podać typ model i producenta
m-cach

2.

3.

4.

1. Mikser cyfrowy

1 szt.

…………..……………………….

……………..

2. Cyfrowy stage box

1 szt.

……………………………………

……………..

3. Aktywna, szerokopasmowa
kolumna głośnikowa wraz z
montażem

2 szt.

…………..……………………….

……………..

4. Aktywne głośniki w tym:
odsłuch sceny (2 szt) oraz
efektowy na tyle widowni (2
szt) i za sceną w kierunu
widowni (2 szt) wraz z
montażem.

6 szt.

…………..……………………….

……………..

……………………………………

……………..

…………..……………………….

……………..

…………..……………………….

……………..

5. Mikrofon nagłowny

7 szt.

…………..………………………

……………..

6. Nadajniki osobiste w tym:
7 szt. bodypack i 2 szt. „do
ręki.

9 szt.

…………..………………………

……………..

…………..………………………

……………..

…………..………………………

……………..

7. Odbiorniki cyfrowe

7 szt.

…………..………………………

……………..

8. Dystrybutor antenowy z
zasilaniem dla minimum 4
odbiorników.

2 szt.

…………..………………………

……………..

9. Dookólna antena
szerokopasmowa 1/2 falowa
(470-1100 MHz)

2 szt.

…………..………………………

……………..

10. Mikrofon sufitowy wiszący

4 szt.

…………..………………………

……………..

…………..………………………

……………..

11. Okablowanie do systemu
nagłośnienia

Razem łączna wartość netto w zł Części zamówienia nr 2
Kwota podatku VAT
Łączna Cena Części zamówienia nr 2 (wartość brutto)

2.2.2 W odpowiedzi na kryterium oceny ofert Skrócenie terminu wykonania - 30% w ww.
Części zamówienia w stosunku do nieprzekraczalnego terminu maksymalnie 30 dni
licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję 6:
6

Niepotrzebne skreślić.
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1) skrócenie terminu wykonania zamówienia o ……..…… dni,
2) dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie
30 dni licząc od daty udzielenia zamówienia.
2.2.2 Oświadczam, że:
1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty,
2) Cena oferty zawiera koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
zgodnie z warunkami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ,
4) załączony do SIWZ wzór Umowy (Zał. nr 7 do SIWZ) został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia Umowy na wymienionych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.2.4 Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy polegam/nie polegam* na zdolnościach
technicznych

lub

zawodowych*

podmiotu

udostępniającego:

……………………………………………………………………………………….………..,
(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego
2.2.5 Zamówienie w ww. Części zamówienia wykonam sam / część zamówienia
powierzymy następującym Podwykonawcom.7
l.p.

Zakres powierzonej części zamówienia

Nazwa i adres Podwykonawcy (o ile są znani)

2.2.6 Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w ww. Części zamówienia, działając na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie
ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej oferty8:
nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Jednocześnie wskazuję/my nazwy
(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego

powstania

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

7

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.
8
W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
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wraz
z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT, która wynosi:
……………..……………………. zł9.
3. Nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych informacji zawartych w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty.
Zastrzegam* w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, iż informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
……………………...., nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
wykazuję, co następuje:
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
4. Oferta została złożona na .............. ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy

czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i parafa

* Niepotrzebne skreślić

Miejscowość …………………data…………………

9

Należy wskazać wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wyłącznie w przypadku, gdy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
ul. Waryńskiego 2
76-200 Słupsk
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE 10
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dot. podstaw wykluczenia
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego z
możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu
realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki
Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017, prowadzonego przez Państwowy Teatr Lalki
Tęcza, oświadczam, co następuje :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
Ustawy.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
10

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia to składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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…………………………………………………………………………………………..………………
…...........…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE11 DOTYCZĄCE PODMIOTU/ÓW, NA KTÓREGO/YCH ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA na zasadach określonych w art. 22a Ustawy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu tj. ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

11

Oświadczenie to składa Wykonawca , który polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
ul. Waryńskiego 2
76-200 Słupsk
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
12

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
Ustawą,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego z
możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu
realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki
Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017, prowadzonego przez Państwowy Teatr Lalki
Tęcza, oświadczam, co następuje :

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych nr 546669-N-2017 z dnia
2017-07-07 r. oraz w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww.
postępowaniu.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

12

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia to składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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INFORMACJA13 W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
publicznych nr 546669-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. oraz w treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w ww. postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………..……………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

13

Informację tę składa Wykonawca , który polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE NA PODSTAWIE ART. 22 A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH DO ODDANIA WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA
14
POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością
składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”Numer referencyjny: 1/ZP/2017.

Ja/My *niżej podpisany/ni
……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 22 a
Ustawy)

udostępniam/my* Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego tj.
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu)

następujące zasoby na potrzeby wykonania ww. zamówienia: ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,

* Niepotrzebne skreślić
…………………………………….………………..
Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby

……………………………………………
Imienna pieczątka i podpis (lub pieczątka
firmowa) osoby upoważnionej lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
udostępniającego swoje zasoby

………………, data ………… .2017r.

14

Załącznik ten wypełnia podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie w przypadku gdy
Wykonawca polega na zasobach tego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
ul. Waryńskiego 2
76-200 Słupsk
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE15
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego z
możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu
realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki
Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017, prowadzonego przez Państwowy Teatr Lalki
Tęcza, oświadczam, że*:

1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)
z wykonawcami, którzy złożyli ofertę lub oferty częściowe w przedmiotowym
postępowaniu;
2) należę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę lub oferty
częściowe w niniejszym postępowaniu.16

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

15

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16
W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę
częściową w niniejszym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia może wykazać, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (UMÓW)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością
składania ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”Numer referencyjny: 1/ZP/2017.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zdolności technicznej i
zawodowej, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 5.5 SIWZ przedstawiam
poniżej wykaz wykonanych dostaw (umów).

Lp.

Miejsce i
rodzaj
wykonanych
dostaw
(umów)

Nazwa i
adres
podmiotów,
na rzecz
których
dostawy
zostały
wykonane

Wartość brutto
wykonanych
dostaw w okresie
trzech ostatnich lat
przed upływem
terminu składania
ofert w zł

Data wykonania
dostawy (umowy)

daty
od

do

W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody określające
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy

Nazwa i adres
Wykonawcy
17
wykazanych dostaw

czy te dostawy

……………………………………………………
czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i parafa

………………………dn. ………………2017r.

17

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własnym doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres
Wykonawcy lub Wykonawców posiadających doświadczenie. Wykonawca, który polega na doświadczeniu
innych podmiotów, musi podać nazwę i adres podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 22 a
Ustawy zgodnie ze zobowiązaniem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia dołączonym do oferty oraz udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

U M O W A

Nr

…………………………. (Wzór Umowy)

zawarta w dniu ...............................2017r. w Słupsku pomiędzy Państwowym Teatrem Lalki
Tęcza, ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk, NIP 839-20-45-880, zwanym w treści Umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Michała Tramera– Dyrektora
Bogusławę Grzybowską – Główną Księgową
a
....................................................................................................................................................
mającą siedzibę w
....................................................................................................................................................
działającą na podstawie wpisu do
..................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§ 1.
Podstawa zawarcia niniejszej Umowy
1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.
U. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania
ofert częściowych na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”Numer referencyjny: 1/ZP/2017, opublikowanego w BZP nr 546669-N-2017 z dnia

2017-07-07 r., w Części zamówienia nr ……….……………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
INFRASTRUKTURA KULTURY 2017 oraz ze środków Gminy Miejskiej Słupsk.
§ 2.
Definicje
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.);
3) Specyfikacji lub SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia;
4) Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego wraz z załącznikami;
5) Ofercie Wykonawcy - należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy wybraną w
przetargu, o którym mowa w § 1 Umowy.
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§ 3.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu wraz z montażem w celu realizacji
zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru
Lalki Tęcza w Słupsku” w Części zamówienia nr …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2. Ilości, wymagania i paramenty przedmiotu Umowy zawarte są
w Opis przedmiotu
zamówienia dla Części zamówienia nr ………………………………………………….,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Typ, model, producent sprzętu wskazanego w przedmiocie Umowy, oferowany okres
gwarancji został wskazany w Załączniku Nr 2 do Umowy, którym jest kopia Formularza
Oferty Wykonawcy.
4. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony i zamontowany w ilości zgodnej z Załącznikiem
nr 1 i 2 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością,
zgodnie z wymaganiami SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca wykona siłami własnymi cały przedmiot Umowy. *
7. Wykonawca
wykona siłami własnymi następujący zakres dostaw stanowiących
przedmiot Umowy: .......................................................................................................... *
8. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres dostaw stanowiących
przedmiot Umowy: ............................................................................................................. *
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. *
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników. *
§ 4.
Termin wykonania
1. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy ustala się termin wykonania przedmiotu Umowy w
terminie do .............. dni licząc od daty udzielenia zamówienia (tj. od daty zawarcia
Umowy w sprawie niniejszego zamówienia) tzn. do dnia ……………
2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy należy rozumieć dostarczenie i
zamontowania przedmiotu Umowy.
3. Termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie z powodu Siły
Wyższej, o której mowa w § 5 Umowy.
§ 5.
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni
łącznie, że:
1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym
zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,
2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności
przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,
3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego
zdarzenia lub jego skutków.
2. Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.
3. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu
przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa.
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Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o
zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.
4. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania
tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu
jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.
§ 6.
Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w ilości, jakości i zakresie wskazanym w
Załączniku Nr 1 do Umowy.
2. Miejscem odbioru jest siedziba Zamawiającego.
3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu Umowy jest protokół
odbioru podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki dające się usunąć,
Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin dla ich usunięcia.
5. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego
wykonania dokona odbioru przedmiotu Umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie
znajdują reguły opisane w niniejszym uregulowaniu.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do wystawienia
faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, o którym
mowa w § 3 Umowy.
§ 7.
Kierowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją Umowy
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają
następujące osoby:
1) Wykonawca .........................................................tel. ...................
2) Zamawiający.........................................................tel. ..................
§ 8.
Wynagrodzenie umowne i sposób płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi
w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: ……………….…………), w
tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: ……………….…………)
oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej na dzień upływu
terminu do składania oferty VAT w wysokości ………zł (słownie złotych:
……………….…………).
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki
Wykonawcy i koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy i zostało skalkulowane
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy, kwota
wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce
obowiązującej na dzień spełnienia świadczenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w oparciu o protokół
odbioru przedmiotu Umowy.
5. Termin płatności faktury wynosi: 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
6. Spełnieniem świadczenia jest data banku Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę
wynagrodzenia, określonego w ust. 1.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.
9. W razie opóźnienia zapłaty faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
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§ 9.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy.
Okres gwarancji na przedmiot Umowy i jego części składowe jest określony w Załączniku
nr 2 do Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony
przyjmują, iż niniejsze uregulowanie umowne stanowi dokument gwarancyjny na cały
przedmiot Umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie elementy
dostarczonego lub zamontowanego przedmiotu Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 24 godzin od
powiadomienia o zaistnieniu wady;
2) usunięcie usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie odpowiedzialny za usterki, wady, awarie
dostarczonego lub zamontowanego przedmiotu Umowy
jako całości, jak i jego
poszczególnych elementów.
W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również koszty dojazdu bądź
transportu do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji,
Wykonawca będzie na własny koszt odbierał od Zamawiającego przedmiot Umowy – jego
część - w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i do tego miejsca będzie je
dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.
Zgłoszenie z tytułu gwarancji doręczane będą faksem/e-mail na numer/adres
Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, którym dla potrzeb
niniejszego postanowienia uważa się, czas między zgłoszeniem Wykonawcy z tytułu
gwarancji a faktycznym usunięciem wady/ usterki/awarii.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w
przedmiocie Umowy przez cały okres udzielonej gwarancji wskazany w Załączniku Nr 2
do Umowy.
§ 10.
Kary umowne
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, o ile zostało to
spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne :
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4
Umowy w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 8 ust.
1 Umowy,
2) za każdą zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,50%
wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień
zwłoki, licząc od daty wskazanej przez Zamawiającego jaki terminu usunięcia wad,
3) za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, w wysokości
30% wynagrodzenia umownego netto wskazanego określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto
wskazanego określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
5) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia
umownego netto wskazanego określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
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4. Określone w niniejszej Umowie kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie. Brak
szkody nie wyłącza wyżej wymienionej odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
5. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, przewidzianych w niniejszej Umowie, może
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego
wysokość kar umownych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
1. Niezależnie od treści wcześniejszych i następujących postanowień Umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy,
3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy, bądź nie kontynuuje
wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) - 4)niniejszego paragrafu Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od Umowy oraz naliczy karę umowną wskazaną w § 10 ust. 2 pkt
4 Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e Ustawy;
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1Ustawy;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
6. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 12.
Zmiana Umowy
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy
wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w art. 144
Ustawy. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o
zamówieniu, o którym mowa w §1 Umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia zmiany Umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych,
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest
możliwa w przypadku:
1) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub wskutek wystąpienia Siły Wyższej,
2) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4
ust. 1 Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 ust. 3 Umowy,
3) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
4) gdy zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 Ustawy,
5) konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji Umowy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty;
6) zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do oświadczenia zawartego w Ofercie
Wykonawcy.
4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez
jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania
zmiany.
5. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.
U. poz. 2164 z późn. zm), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z
1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), przepisy powołane w SIWZ i w niniejszej Umowie
oraz treść SIWZ i treść Oferty Wykonawcy, a w sprawach procesowych – przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
2. Ewentualne spory wynikające z wykonania Umowy strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie
rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy
na drogę sądową. Sądem właściwym rzeczowo będzie Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze Umowy dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
5. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one
wpływu na interpretację Umowy.
§ 14.
Załączniki do Umowy
Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 1 Oświetlenie sceny - Załącznik Nr 8 do SIWZ /* Opis przedmiotu zamówienia dla
Części zamówienia nr 2 - Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Załącznik Nr 2 - Kopia Oferty Wykonawcy.
* Niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 8 do SIWZ /Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 1 - Oświetlenie sceny
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu
wraz z montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i
widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1

Dostawę sprzętu,

1.2

Wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej wraz z projektem i materiałem,

1.3

Montaż i uruchomienie urządzeń oświetlenia sceny i systemu sterującego
oświetleniem.

2. Dostawa sprzętu obejmuje następujący asortyment:
2.1 Konsoleta oświetleniowa - 1 szt. o parametrach, funkcjach i wymaganiach nie
gorszych niż:
1)

co najmniej 4 niezależne wyjścia sygnału DMX (wbudowane),

2)

programowa obsługa minimum 8 niezależnych wyjść DMX,

3)

co najmniej 1 wejście sygnału DMX,

4)

wbudowana karta sieciowa ze złączem Ethercon do protokołu komunikacyjnego
systemu sterowania,

5)

co najmniej trzy wbudowane złącza USB 2.0,

6)

wbudowane co najmniej dwa monitory dotykowe LCD

7)

w komplecie tablet do sterowania o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość
ekranu: 2048 x 1536, system operacyjny: iOS 9, procesor: Apple A8 (lub o
porównywalnych parametrach), liczba rdzeni: 2, pamięć wbudowana [GB]: 128,
wielkość pamięci RAM [GB]: 2, przekątna ekranu minimum 7.9 cala,

8)

w komplecie Accespoint 5G umożliwiający sterowanie konsolety za pomocą
tableta o parametrach nie gorszych niż: 5 trybów pracy: router, punkt dostępu,
ekspander, most WiFi, WISP, 802.11ac - bezprzewodowy standard nowej
generacji, wsteczna zgodność ze standardami bezprzewodowymi 802.11a/b/g/n,
jednoczesna dwupasmowa łączność bezprzewodowa (2,4GHz i 5GHz),

9)

trzy stałe anteny o dużym zysku,

10) 8 różnych sieci bezprzewodowych (4 w paśmie 2.4GHz i 4 w paśmie 5GHz),
wyizolowana sieć typu "Gość", obsługa VLAN;
11) gwarancja min. 24 miesiące.
2.2 System „Backup” dla konsolety głównej - 1 szt., składający się z:
1)

bramki Ethernet/DMX o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
a) programowa obsługa minimum 8 wyjść DMX,
b) obsługa 2048 kanałów DMX w protokołach: Art.Net, Dot2Net,
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c) podświetlany kolorowy minimum 2 calowy wyświetlacz pokazujący aktualny
stan urządzenia oraz funkcje poszczególnych wyjść/wejść DMX,
d) minimum 4 wyjścia DMX, które mogą replikować wyjścia konsolety
oświetleniowej; w przypadku współpracy z komputerem PC umożliwia
wykorzystanie go jako regularny sterownik;
e) gwarancja min. 24 miesiące;
2)

laptop z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym
łączność z konsoletą główną, o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
a) procesor minimum Intel Core i5 6200U (lub o porównywalnych parametrach),
b) pamięć RAM: minimum 4GB DDR4,
c) przekątna ekranu: minimum 15”,
d) pojemność dysku: minimum 500GB,
e) zainstalowany system operacyjny: Windows 10 lub nowszy, zainstalowane
oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet,
f) zainstalowane oprogramowanie do trójwymiarowej wizualizacji wszystkich
najważniejszych funkcji reflektorów i ruchomych głów;
g) po połączeniu z konsoletą musi umożliwiać dwukierunkową wymianę danych;
h) zainstalowane oprogramowanie posiadające te same możliwości programowe
co oferowana konsoleta wraz z opcją przenoszenia spektakli pomiędzy
konsoletą i oprogramowaniem;
i) praca jako backup w połączeniu z oferowaną konsoletą i konwerterem przez
sieć;
j) gwarancja min. 24 miesiące.

2.3 Switch Ethernet - 2 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
2) gwarancja min. 24 miesiące.
2.4 Oprawa sceniczna typu LED PROFIL 8 szt. o parametrach i wymaganiach nie
gorszych niż:
1) źródło światła - dioda COB LED o mocy 100W,
2) moc generowanego strumienia świetlnego: 3545 lm,
3) natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 3m od źródła: 3046
(25°), 1186 (50°),
4) kąt świecenia: ręczny zoom 25°-50°,
5) system kolorów: biały (Tungsten),
6) temperatura barwowa światła białego do 3000 K,
7) linearny dimmer od 0 do 100%,
8) 4 krzywe dimmerowania do wyboru,
9) opcje sterowania: protokół DMX, manualne, tryb Master/Slave,
10)

komplet z czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, linką
zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm i wtyczką
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uniwersalną schuko
11) gwarancja min. 24 miesiące;
2.5 Reflektor typu LED PAR 6 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) źródła światła - minimum 12 LED RGBW 4 w 1 o mocy nie mniejszej niż 10 W,
2) minimalny zakres zmotoryzowanego zoom 15° do 55°,
3) temperatura barwowa w zakresie 3200 K - 7200 K,
4) optyka oparta na soczewkach PC,
5) możliwość pracy w trybie: DMX, ręcznym i master/slave, liniowy dimmer
elektroniczny 0 ~ 100%,
6) dostępne minimum 3 różne krzywe dimmera,
7) elektroniczny efekt Strobe o częstotliwości od 1 do 20 Hz;
8) złącze DMX: XLR 3pin,
9) urządzenie wyposażone w podwójny uchwyt do łatwego montażu z hakiem i
stawiania na ziemi,
10) obudowa aluminiowa czarna,
11) komplet z wtyczką, hakiem do zawieszenia na rurze Ø 50mm, linką
zabezpieczającą;
12) gwarancja min. 24 miesiące;
2.6 Reflektor typu LED PAR 12 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) źródło światła - 12 LED o mocy min. 8W każdy,
2) minimalna żywotność źródła: 50000 h,
3) min. moc generowanego strumienia świetlnego 1680 lm,
4) min. natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 3m od źródła:
1450,
5) kąt świecenia: 13°,
6) możliwość wymiany systemu optycznego na umożliwiający uzyskanie kąta
świecenia 45°,
7) system kolorów: RGBW,
8) wirtualna tarcza kolorów,
9.) sterowanie DMX 512 z konfiguracją kanałów: 4/9,
10) możliwość sterowania za pomocą dedykowanego pilota IR,
11) gwarancja min. 24 miesiące;
2.7 Rozdzielnia zasilania oświetlenia sceny 1 szt. według projektu instalacji
oświetlenia - gwarancja min. 24 miesiące;
2.8 Splitter DMX 2 szt. umożliwiający tworzenie rozgałęzień w rozbudowanych
instalacjach DMX, o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) kanały DMX: 512,
2) Ilość wejść DMX: 1,
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3) ilość wyjść DMX: 6,
4) napięcie przebicia izolacji WE/WY: 5000V,
5) wejście sygnału DMX: wtyk 3pin,
6) wyjścia DMX: gniazdo 3pin / 5pin XLR,
7) optyczna izolacja wyjścia DMX: TAK,
8) zasilanie: 230 V / 50Hz,
9) gwarancja min. 24 miesiące;
2.9 Naścienna szafa dimmer/switch 2 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych
niż:
1)

wbudowany układ mergera z możliwością wybrania jednego z 13 priorytetów w
tym załączenie dowolnego obwodu na stałe,

2)

niezależnie od sterowania, możliwość dowolnego adresowania każdego kanału
wyjściowego, wybór i graficzną edycję charakterystyki sterowania (min. 5
charakterystyk fabrycznych, min. 5 użytkownika),

3)

możliwość ustawiania limitów napięć i prądów wyjściowych, dla każdego kanału
indywidualnie,

4)

układ podgrzewania żarówek (min. 10 poziomów),

5)

kontrola załączonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej żarówki,

6)

możliwość zdefiniowania reakcji ściemniacza na brak sygnału sterującego,

7)

możliwość zdefiniowania 64 scen oraz programów,

8)

wbudowane układy "PLL", "softstart", "softon" i "evenoff" zapewniające
niezawodną pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach,

9)

bezpośrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejścia DMX,

10) solidna metalowa obudowa z wydajnym systemem chłodzenia, przystosowana do
montażu naściennego,
11) dołączone oprogramowanie na komputery PC, umożliwiające połączenie z max.
16 dimmerami jednocześnie,
12) aplikacja umożliwiająca bieżący podgląd parametrów całego urządzenia i
poszczególnych kanałów oraz zmianę konfiguracji,
13) 24 obwody, każdy po 3600 W,
14) 24 wejścia analogowe,
15) gwarancja min. 24 miesiące;
2.10 Sumator linii DMX 1 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) Kanały DMX: 512,
2) Max. pobór prądu: 2,1 A,
3) ilość kanałów wyjściowych: 3,
4) obciążalność wyjść: Max. 700mA/kanał,
5) gniazda wyjściowe: zaciski śrubowe,
6) programowalne sceny: 1,
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7) Wbudowane programy: 19,
8) gwarancja min. 24 miesiące;
2.11 Ruchoma głowa typu LED WASH 1 szt. o parametrach i wymaganiach nie
gorszych niż:
1) niezależne sterowanie każdej diody,
2) jednorodny rozkład światła,
3) wstępne mieszanie barw w kanałach optycznych,
4) możliwość tworzenia efektów przestrzennych,
5) źródło światła minimum 7 diod RGBW o mocy 15W,
6) mieszanie barw Fullcolor LED dla nieograniczonej gamy kolorów z regulacją CTC,
7) wypukła optyka,
8) temperatura barwowa od 3200 K do 10000 K,
9) kąt świecenia: od 6 stopni do 66 stopni,
10) zmotoryzowany zoom liniowy,
11) dimmer liniowy w zakresie 0 - 100%,
12) możliwość połączenia kaskadowo minimum 14 urządzeń,
13) komplet z wtyczką, hakami do zawieszenia na rurze Ø 50mm, linką
zabezpieczającą;
14) gwarancja min. 24 miesiące.
3. Wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej wraz z projektem i materiałem.
Wykonanie projektu i instalacji oświetlenia, w tym: demontaż obecnej instalacji oraz
wykonanie (w miarę możliwości w istniejących kanałach): obwodów oświetlenia, rozdzielni
obwodów, ułożenie przewodów sterujących, montaż osprzętu.
Gwarancja min. 24 miesiące.
4. Montaż i uruchomienie urządzeń oświetlenia sceny i systemu sterującego
oświetleniem - gwarancja min. 24 miesiące.
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Załącznik Nr 9 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 2 - Nagłośnienie
akustyczne sceny i kabiny akustyków
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu
wraz z montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i
widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”- Numer referencyjny: 1/ZP/2017
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:
1.

Mikser cyfrowy 1 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1)

32 wejścia mikrofonowe,

2)

korektor graficzny BSS na każdej szynie,

3)

5-calowy monitor dotykowy,

4)

interfejs USB 32 wejścia/32 wyjścia,

5)

sterowanie za pomocą iPada,

6)

minimum 40 wejść do miksu cyfrowego (32 mono i 4 stereo),

7)

8 grup VCA + 8 grup wyciszania,

8)

26 zmotoryzowanych tłumików,

9)

4-pasmowy, w pełni parametryczny korektor na każdym kanale,

10) min 30 szyn wyjściowych,
11) 20 szyn miks (8 mono + 6 stereo), 4 szyny matrycowe mono/stereo, szyna główna
LCR / LR + M,
12) wbudowane karta MADI Cat5 + USB,
13) wyświetlacze LCD na każdym kanale,
14) gwarancja min. 24 miesiące.
2.

3.

Cyfrowy stage box 1 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1)

16 wejść analogowych oraz 8 wyjść analogowych,

2)

karta MADI oraz dedykowana skrzynia transportowa w zestawie,

3)

gwarancja min. 24 miesiące.

Aktywna, szerokopasmowa kolumna głośnikowa 2 szt. wraz z montażem, o
parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1)

2-drożny frontowy/monitor Bass-Reflex 15",

2)

pasmo (-3dB): 44Hz-20kHz,

3)

max SPL: 137dB,

4)

wzmacniacz klasy D: min. 2000 W,

5)

kąty propagacji: min. 90° x 50°,

6)

2 wejścia XLR-1/4",
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7)

2 wyjścia XLR, 1 wyjście Mix XLR,

8)

wbudowane wyświetlacz LCD, DSP, limiter, delay, EQ,

9)

wbudowane gniazdo Network RJ45,

10) sterowanie i zarządzanie sieciowe przez Audio Architect i aplikację SRX Connect
(IOS, Android),
11) 2 gniazda do statywu,
12) 12 punktów instalacyjnych M10,
13) waga: do 30 kg,
14) gwarancja min. 24 miesiące;
4.

Aktywne głośniki 6 szt. w tym: odsłuch sceny (2 szt) oraz efektowy na tyle widowni
(2 szt) i za sceną w kierunu widowni (2 szt) wraz z montażem, o parametrach i
wymaganiach nie gorszych niż:
1)

pełnopasmowa aktywna dwudrożna kolumna głośnikowa;

2)

pasmo przenoszenia (-10dB) min. od 67Hz do 45kHz;

3)

promieniowanie – 90° x 90°;

4)

częstotliwość podziału pasywnie 1,7 kHz;

5)

mierzony ciągły maksymalny poziom wyjściowy/mierzony szczytowy maksymalny
poziom wyjściowy - minimum 114/120 dB;

6)

wzmacniacz mocy w klasie D;

7)

współczynnik tłumienia >400 dla 8 ohms dla 1 kHz;

8)

zniekształcenia <0,05 % dla 1kHz;

9)

wejście – XLR żeński i galwanicznie połączony XLR męski;

10) Impedancja wejściowa wejścia symetrycznego – 20 kOhm, niesymetrycznego 10
kOhm;
11) zakres dynamiki minimum 106 dB;
12) zasilanie od 70 do 265 V;
13) pobór mocy - czuwanie <1 W, maksymalny - 300W;
14) punkty mocowania M10 – 6 szt.;
15) kolor biały;
16) wymiary nie większe niż 400 mm x 300 mm x 300 mm;
17) waga od 10 do 12 kg;
18) gwarancja min. 24 miesiące;
5.

Mikrofon nagłowny 7 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1)

superminiaturowy, pojemnościowy, dookólny, cielisty,

2) z elastycznie wyginanym pałąkiem oraz silikonową nakładką na ucho,
3) zakres częstotliwości minimum od 20Hz do 20,000Hz,
4) czułość przy 1 kHz: 7mV/Pa,
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5) maksymalny poziom SPL: 130 dB;
6) wyposażenie minimum: osłona przeciwietrzna, pokrowiec, 3 osłony ochronne i klips;
7) gwarancja min. 24 miesiące;
6.

Nadajniki osobiste 9 szt. w tym: 7 szt. bodypack i 2 szt. „do ręki”, o parametrach i
wymaganiach nie gorszych niż:
1) zakres pracy radiowej od 470 MHz do 865 MHz,
2)

tłumienie odbić lustrzanych >70 dB,

3)

typowo Latencja <2,9 ms,

4)

czułość odbiornika -97 dBm,

5)

zasięg roboczy >100 m w polu widzenia, pasmo przenoszenia dźwięku minimum 20
Hz do 20 kHz;

6)

zakres dynamiki dźwięku >120 dB,

7)

całkowite zniekształcenia harmoniczne <0,1% (−12 dBFS poziom wejściowy,
wzmocnienie @ +10);

8)

zakres temperatur roboczych -18°C do 50°C,

9)

obudowa: aluminium,

10) akumulator litowo-jonowy lub baterie AA 1.5 V, czas pracy min. do 10 godzin (na
akumulatorze) i do 9 godzin (bateria alkaliczna),
11) wyjściowa moc radiowa 1 mW lub 10 mW,
12) zakres modulacji < 200 kHz ;
13) w przypadku nadajników „do ręki” wkładki mikrofonowe o charakterystyce
kardioidalnej, dynamicznym przetworniku, pasmo przenoszenia minimum od 50 Hz
do 15000 Hz,
14) gwarancja min. 24 miesiące.
7. Odbiorniki cyfrowe 7 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) zakres pracy radiowej 470 – 865 MHz,
2) tłumienie odbić lustrzanych >70 dB,
3) typowo Latencja <2,9 ms,
4) czułość odbiornika -97 dBm,
5) zasięg roboczy >100 m w polu widzenia,
6) pasmo przenoszenia dźwięku 20 Hz do 20 kHz,
7) zakres dynamiki dźwięku >120 dB,
8) całkowite zniekształcenia harmoniczne <0,1% (−12 dBFS poziom wejściowy,
wzmocnienie @ +10),
9) obudowa stalowa,
10) zasilanie 12 V DC @ 0,4 A, zewnętrzny zasilacz w komplecie,
11) tłumienie zakłóceń > 80 dB, t
12) yp złącza antenowego BNC,
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13) impedancja anteny 50 Ω,
14) zakres czułości wejściowej -18 do +42 dB,
15) złącza Jack 1/4" (6,35 mm),
16) symetryczne XLR,
17) przełącznik MIC/LINE,
18) złącze sieciowe pojedynczy port Ethernet 10/100 Mbps,
19) adresowanie sieciowe DHCP lub manualny adres IP;
20) gwarancja min. 24 miesiące;
8. Dystrybutor antenowy z zasilaniem dla minimum 4 odbiorników (470-952 MHz) - 2
szt. Gwarancja min. 24 miesiące.
9. Dookólna antena szerokopasmowa 1/2 falowa (470-1100 MHz) - 2 szt., w komplecie
kabel antenowy o długości minimum 7,5 m. Gwarancja min. 24 miesiące.
10. Mikrofon sufitowy wiszący - 4 szt. o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:
1) typ przetwornika: stale spolaryzowany, pojemnościowy,
2) charakterystyka: kardioidalna,
3) pasmo przenoszenia: od 70 do 16,000 Hz, czułość obwodu otwartego: -37 dB (14.1
mV) re 1V at 1 Pa,
4) impedancja: 100 Ohm,
5) maksymalny poziom wejściowy: 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.,
6) zakres dynamiczny: 106 dB, 1 kHz at Max SPL;
7) parametry zasilania fantomowego: 9-52V DC, 2 mA typical,
8) przewód o długości minimum 7,5 m, dwużyłowy, ekranowany ze złączem 3-pin XLRM;
9) w komplecie - mikrofon, metalowy wieszak, wiatrochron (osłona);
10) gwarancja min. 24 miesiące;
11.Okablowanie do systemu nagłośnienia - kompletne okablowanie zasilające oraz
sygnałowe niezbędne do uruchomienia i eksploatacji ww. urządzeń. Gwarancja min. 24
miesiące.
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