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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

TEATR  ROZRYWKI   ul. M. Konopnickiej 1,  41-500  CHORZÓW 
NIP  627-001-18-44,    REGON  0012 38 005 
tel.  32-346-19-30,       fax  32-346-19-39,               
www.teatr-rozrywki.pl 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, wraz  z późn. zm., w tym zmianą z 22 
czerwca 2016r. Dz.U. z 2016, poz. 1020), zwanej dalej Ustawą lub Pzp, przepisami wykonawczymi wydanymi 
na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Postępowanie o wartości dostawy nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.10, ust.1 i art. 
39 Ustawy. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia pn: Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w 

Chorzowie jest dostawa do siedziby Teatru Rozrywki w Chorzowie fabrycznie nowych urządzeń, wraz z 
zainstalowanym oprogramowaniem, kompatybilnych z posiadanym w Teatrze wyposażeniem oraz  
rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do nowo wykonanego w Teatrze okablowania 
sygnałowego i zasilającego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania wszystkich 
urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie pracowników Teatru z obsługi oraz 
programowania systemu inspicjenta 

 
3.2. Zakres przedmiotu zamówiona obejmuje w szczególności: 

dostawę: 
1) matrycy systemu inspicjenta 
2) pulpitów systemu inspicjenta 
3) systemu rozgłoszeniowego wraz z końcówkami mocy 
4) nasłuchu scenicznego dużej i małej sceny 
5) bezprzewodowych pulpitów interkomowych  

oraz  
wykonanie całego nowego okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania w/w 
urządzeń oraz związane z tym rozruchy, testy, pomiary oraz demontaż starej instalacji. 

 
3.3. Kod zamówienia wg CPV: 

32340000-8 Mikrofony i głośniki 
32342000-2 Urządzenia głośnikowe 
32343100-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych  
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający   
51310000-8 Usługi instalowania urządzeń́ telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 
80511000-9 Usługi szkolenia personelu  
 

3.4. Opis przedmiotu zamówienia i wykonania szczegółowo określa dokumentacja techniczna wraz z 
specyfikacją wykonania i odbioru stanowiące integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 

3.5. SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://przetargi.teatr-rozrywki.pl 
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu.  
W takiej sytuacji dokumentacja techniczna będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu 
sporządzenia oferty. 
 

3.6. Szczegółową charakterystykę urządzeń i wyrobów opisuje Specyfikacja techniczna zawarta w  projekcie, 
wskazująca minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast 
wykonawca – wypełniając tabele stanowiące Załącznik 2a i 2b do OFERTY winien skonkretyzować 
oferowane  produkty (np. podając model / typ oferowanego urządzenia czy produktu, nazwę producenta, 
ew. dodatkowa wartości poszczególnych parametrów, itd.), charakteryzując w sposób jednoznaczny 
oferowane produkty oraz dostarczyć dokumenty producenta opisujące urządzenia/wyroby (np.Karty 
katalogowe w j.polskim, lub angielskim), na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę  
urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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3.7. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych urządzeń, wyrobów czy 

materiałów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
urządzenia, wyroby i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.  
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów (w języku polskim lub języku angielskim), uwiarygodniających te urządzenia lub wyroby.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej, (lub powołanego 
biegłego), który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub o odrzuceniu oferty z powodu ich 
„nierównoważności”.   
 

3.8. W związku z koniecznością wykonania zamówienia w budynku Teatru prowadzącego bieżącą 
działalność wszelkie prace należy wykonać tak, aby nie zakłócały i nie kolidowały z bieżącą działalnością 
Zamawiającego - szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ 
(Istotne postanowienia umowy).  

 
3.9. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji. 

 
3.10. Zamawiający określa termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje 
się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
5.2. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie, 

że wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadanie obejmujące dostarczenie wraz z 
montażem i okablowaniem co najmniej jednego cyfrowego systemu inspicjenta o wartości co 
najmniej 400 000,- zł brutto, wraz z załączeniem dowodu, czy zadanie zostało wykonane należycie. 
 
W przypadku, gdy wykazane zamówienie obejmują swoim zakresem dostawy określone w pkt 5.2, oraz 
inne dostawy/usługi/roboty budowlane, w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca wskazuje 
szczegółowo przedmiot i wartość tej części, która odpowiada wymaganiom określonym w pkt 5.2. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być 
spełniony przez jednego wykonawcę w całości (Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw 
w celu wykazania spełnienia warunku przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z 
Wykonawców.) 
W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy 
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień ich 
zakończenia (w przypadku zadań rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 
 

5.3. Zobowiązanie wykonawcy złożone w formularzu OFERTA, że przed podpisaniem umowy przedłoży 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności.  

 
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 
 
      Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 

5a.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

 
5a.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych. 

 
5a.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
6.1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

punktach 5.1 oraz 5a SIWZ; 
 

6.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a.1 
niniejszej SIWZ; 
 
UWAGA: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2. niniejszej SIWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

2) dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
podpunkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis podpunktu 2) stosuje 
się. 

 
6.3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

punkcie 5.2 SIWZ; 
 

6.4. Wykaz zrealizowanych zadań, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 do SIWZ, 
spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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 – inne dokumenty;  

 
6.5. 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. Z dokumentu (np. zobowiązania) 
sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ musi wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
    zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
    w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
    roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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6.6. Dokumenty producenta opisujące urządzenia/wyroby zaznaczone w Załączniku nr 2a do Oferty (np.Karty 
katalogowe w j.polskim, lub angielskim), na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę  
urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
6.7. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:       

         
6.7.1. wypełniony Formularz „OFERTA” wraz z wypełnionymi Załącznikami nr 2a i 2b do OFERTY 

stanowiącymi jej integralną część. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi do pełnienia 
takiej funkcji - określające jego zakres, i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 
 

6.7.2. wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5a SIWZ; 

 
6.7.3. wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ; 
 

6.7.4. wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz zadań spełniających warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ; 

 
6.7.5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 

 
6.7.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)  

zgodnie z art.22a, ust.1 i 2 ustawy Pzp wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych 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.  
W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu 
sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SIWZ zawierające dane, 
o których mowa w punkcie 6.5. SIWZ; 
 

6.7.7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego należy złożyć dokumenty producenta opisujące urządzenia/wyroby zaznaczone w 
Załączniku nr 2a do Oferty (np.Karty katalogowe w j.polskim, lub angielskim), których autentyczność 
musi być potwierdzona przez wykonawcę. 
 

6.7.8. dokumenty wymienione w punktach od 6.1 do 6.6, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016r. poz.1126).  
UWAGA:  
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty o którym mowa w 
punkcie 6.1 i 6.2 będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, (a w przypadku składania oferty 
wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się 
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapisanego w punkcie 5.2 SIWZ. 
 

 
6.8. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.7 SIWZ: 

 
6.8.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (można wykorzystać wzór stanowiący 
Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
 

6.8.2.  wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, przed jej podpisaniem przedłoży 
Zamawiającemu dokument/y potwierdzające posiadanie ubezpieczenia się od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
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6.8.3. wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia 
Zamawiającemu, przed jej podpisaniem – wstępnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, uwzględniającego  wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. 
Harmonogram musi być opracowany z uwzględnieniem rozpoczęcia prac od położenia nowego 
okablowania sygnałowego i zasilającego zaczynając od budynku „A”: (foyer, biura, pracownie) 
przechodząc do budynku „D” (garderoby, sale prób) kończąc na uruchomieniu, sprawdzeniu 
poprawności działania całego nowego systemu z wszystkimi jego elementami i współpracującymi z 
systemem inspicjenta urządzeniami posiadanymi przez Teatr oraz demontażu starych urządzeń 
systemu inspicjenta i demontażu wraz z utylizacją starego okablowania. 
 
Uwaga - wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do wykonania i 
przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego  wykonanie 
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem aktualnych wymagań 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie 
spowodowane sytuacją, której nie można było wcześniej przewidzieć, jednocześnie Wykonawca 
zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu konieczność każdorazowej zmiany harmonogramu 
w w/w terminie. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
7.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, z zastrzeżeniem punktu 7.2 i 7.3. 
 
Zamawiający wskazuje na godziny urzędowania Sekretariatu:  
od poniedziałku do piątku, od godz. 7 do 15. 
 

7.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji również 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz.1030), pod warunkiem, że 
ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Strona, która otrzymuje scany 
dokumentów lub informacji pocztą elektroniczną, lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania Strony 
przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, oraz - na 
żądanie (Zamawiającego lub Wykonawcy) - zobowiązana jest dostarczyć wskazany dokument w formie 
oryginału w sposób zapisany w pkt 7.1. 
 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej lub faksu, w godzinach pracy Sekretariatu. 
 
Zamawiający wskazuje: nr faksu:  32 / 346 19 39,   oraz  Adres e-mail: przetargi@teatr-rozrywki.pl 
 
Zasady określone w niniejszym punkcie nie dotyczą oferty, jej zmiany lub  wycofania – w wymienionych 
przypadkach dopuszczalna jest jedynie forma pisemna (jak w punkcie 7.1) i wiążący jest termin wpływu 
formy pisemnej. 
 

7.3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania Zamawiający 
przekazuje wykonawcom przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub faksu zgodnie z pkt 7.2. 
oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 
 

7.4. W pozostałym zakresie, poza przypadkami wskazanymi w punkcie 7.2 i 7.3 Zamawiający nie przewiduje 
przekazywania informacji drogą elektroniczną. 

 
7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję przesłaną na inny numer faksu lub inny 

adres poczty elektronicznej niż wskazany w punkcie 7.2, lub doręczoną za pośrednictwem operatora 
pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w miejsca i w godzinach innych, niż wskazane 
w punkcie 7.1.  W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezarejestrowanie 
korespondencji w wymaganym terminie, co jest równoznaczne z niezachowaniem tego terminu. 

 
7.6. Wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej 

skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania firmy wykonawcy, chyba że Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami 
złożonymi w toku danego postępowania. 

 
7.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 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 SIWZ 
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wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert (uwaga gdyby był  dniem ustawowo wolnym od pracy, zapytania złożone w dniu 
po, zostaną również uznane za złożone z zachowaniem ww. terminu). Zamawiający wskazuje na godziny 
urzędowania Zamawiającego, które zostały podane w punkcie 7.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg wyżej podanego terminu składania wniosku. Do wnoszenia zapytań stosują się podane w 
punktach 7.1 – 7.6. zasady odpowiednio. W prośbie o wyjaśnienie należy podać numer specyfikacji, 
której wyjaśnienie ma dotyczyć oraz nazwisko osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego do 
porozumiewania się z wykonawcami. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła 
zapytania) Zamawiający zamieści na stronie internetowej, gdzie opublikowana jest niniejsza 
specyfikacja. Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień wykonawcom. 
 

7.8. Analogiczny sposób powiadomienia Zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
7.9. Jeżeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 
o niekompletnej procedurze lub sprostowania do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz stosownie do 
regulacji art.12a Ustawy Pzp, przedłuży termin składania ofert, jeśli będzie to konieczne (o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach). Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych zamieści informację o zmianach na 
stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja. 

 
7.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej, na której 
zamieszczona jest niniejsza specyfikacja. 

 
7.11. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:  

p.Michał Grycyk - e-mail:  m.grycyk@teatr-rozrywki.pl 
fax: 32/346-19-39.  
 

8. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.  
 

9. Termin związania ofertą. 
Wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
Dzień składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

10.1. Oferta musi być - pod rygorem nieważności - złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej); 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, jej treść musi odpowiadać treści SIWZ, a czytelność nie 
może budzić wątpliwości interpretacyjnych; 

10.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana we wszystkich wskazanych miejscach przez 
osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.  
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę; 

10.4. Oferta musi mieć wszystkie zapisane strony, a także naniesione poprawki lub zmiany, parafowane przez 
osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. (poprawki i zmiany powinny być 
dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego); 

10.5. Oferta winna mieć wszystkie strony części opisowej oraz załączniki ponumerowane w prawym górnym 
rogu i spięte w sposób trwały w jeden dokument. (Zamawiający nie odpowiada za brakujące w ofercie 
strony, jeżeli oferta nie będzie trwale spięta); 

10.6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł nie później 
niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, to informacje takie muszą być oznaczone 
klauzulą ”tajemnica przedsiębiorstwa” i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zapoznanie się z zawartością osobom postronnym; 

10.7. Oferta winna znajdować się w dwóch kopertach, 
na kopercie zewnętrznej należy zamieścić:  
dokładny adres i miejsce złożenia oferty: 41-500  Chorzów, ul.M.Konopnickiej 1 (wejście od 
ul.Katowickiej 62) Sekretariat pokój 209, oraz wyraźnie zaznaczoną informację: „Oferta przetargowa na 
zadanie pn: Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
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10.8. Koperta wewnętrzna zawierająca OFERTĘ winna być zamknięta i opisana w następujący sposób: 

 
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:  

Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
oznaczenie sprawy (ZP/03/17) 

 
NIE  OTWIERAĆ  PRZED  DNIEM  ……………………………….……. GODZ. 11.30                                           

                                                                                        (Wykonawca wpisuje ostateczny termin składania ofert) 

 
W przypadku braku w/w opisu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia 
ofert. 
Uwaga - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty i udziału w postępowaniu.  

 
11. Miejsce oraz  termin ofert składania i otwarcia ofert. 

 
11.1. W w/w sposób zabezpieczoną OFERTĘ należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: 

41- 500  Chorzów, ul.M.Konopnickiej 1 (wejście od ul. Katowickiej 62) Sekretariat pokój 209, 
przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie:  
do  23.06.2017r.,  do godz. 11.00   
(decyduje data i godzina przyjęcia przez Sekretariat Zamawiającego czynny od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 7 do 15) 

 
11.2. Oferty złożone w terminie zostaną otwarte w dniu  23.06.2017r. o godz.11.30,  

w siedzibie Zamawiającego, pok.209. 
 

11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację zgodnie 
z art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, celem umożliwienia Wykonawcom złożenia oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Zgodnie z art. 24 ust. 11 
Ustawy Pzp oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od  dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wzór oświadczenia przedstawiono w 
Załączniku nr 7 do SIWZ). 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1) W niniejszym zamówieniu obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, z późn.zm. 
 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
  podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
  rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
    groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
    umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, transportu, wszelkich prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
wykonania wszelkich prac przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, koszty związane z 
odbiorami pomiarami, itp, wykonania dokumentacji powykonawczej, a także ubezpieczenia, szkoleń BHP 
oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowej jego eksploatacji, 
a także innych czynności wynikających z umowy, oraz ew. upusty i rabaty zastosowane przez 
wykonawcę.  
UWAGA – w cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić również konieczność sprawdzenia zgodności 
podanych tras i wymiarów z rzeczywistymi wymiarami. 

 
2) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy Pzp. 
3) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4) Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań alternatywnych). 
5) Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
6) Cenę oferty należy obliczyć według kalkulacji własnej i wraz z podaniem konkretnych nazw/typów/modeli, 

oferowanych urządzeń/wyrobów przedstawić na Formularzu cenowym (Tabela cen) stanowiącym 
Załącznik nr 2a do Oferty,  
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7) Cena ofertowa ulegnie zwiększeniu tylko w sytuacji zmiany stawki VAT. 
8) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając OFERTĘ, zobowiązany jest poinformować 
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. 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
      
Kryterium I   – cena – 60 % (waga punktowa 60 pkt)   
Kryterium II  – funkcjonalność techniczna – 40 %  (waga punktowa  40 pkt)  
 
Oferty nieodrzucone oceniane będą zgodnie z formułą:  

 
Cena ( C ) 

   Comin 
Ilość punktów C   =  --------- x  Wpk  

   Cob 
 
gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto z ofert nieodrzuconych 
Cob  – cena brutto w ofercie badanej  
Wpk – waga punktowa kryterium (60 pkt) 

 
 

Funkcjonalność techniczna ( F ) 
 

   Fobad 
Ilość punktów F  =   --------- x  Wpk  

   Fmax 
gdzie: 
Fobad  – suma uzyskanych punktów w ofercie badanej 
Fmax  = 120 (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów)  
Wpk – waga punktowa kryterium (40 pkt) 
 

W kryterium funkcjonalność techniczna (F) można otrzymać maksymalnie 40 pkt.  
Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionych tabelek formularza Załącznik nr 2b do OFERTY 
i weryfikowana na podstawie dołączonych do oferty dokumentów (np. kart katalogowych).  
Kryteria spełniać musi każda ze sztuk oferowanych przewodowych pulpitów interkomowych.  
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
a) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli pulpity będą umożliwiały łączenie szeregowe (daisy-chain) w celu 

stworzenia stanowiska wyposażonego w większą ilość pulpitów w lokalizacji w której występuje 
pojedyncze przyłącze. 

b) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli pulpity będą wyposażone w funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia, 
w odniesieniu do mikrofonów podłączanych do pulpitu).  

c) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli pulpity będą wyposażone w funkcję kancelacji echa, zapobiegającą 
powstawaniu sprzężenia akustycznego pomiędzy mikrofonem a głośnikiem. 

d) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli pulpity zostaną wyposażone w kolorowe wyświetlacze (lub pojedynczy 
wyświetlacz z osobnymi polami dla poszczególnych kanałów), o co najmniej 16 kolorach, umożliwiające 
nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej oraz indywidualnej, co 
najmniej 8- znakowej nazwy danego kanału. 

e) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli zastosowany cyfrowy system przewodowej komunikacji interkomowej 
umożliwi przesłanie sygnału fonicznego z pasmem przenoszenia nie mniejszym niż 20 Hz – 20 kHz (±1 
dB). 

f) oferta otrzyma 5 punktów jeżeli pulpity będą wyposażone w dźwigienkowe przyciski co najmniej cztero-
funkcyjne umożliwiające regulację głośności danego kanału, jego nasłuch oraz mówienie do danego 
kanału. 

g) oferta otrzyma 2 punkty jeżeli pulpity będą wyposażone w dodatkowe wyjście głośnikowe o mocy nie 
mniejszej niż 5W/ 8 Ω. 

h) oferta otrzyma 2 punkty jeżeli pulpity będą wyposażone w klawiaturę numeryczną. 
i) oferta otrzyma 2 punkty jeżeli pulpity będą wyposażone w funkcję filtrów bandpass, notch oraz co najmniej 

3-punktowe EQ. 
j) oferta otrzyma 2 punkty jeżeli pulpity będą wyposażone w funkcję miernika sygnału audio (co najmniej 3-

pasmowy miernik). 
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k) oferta otrzyma 2 punkty jeżeli pulpity będą wyposażone w funkcję programowania dedykowanego 
przycisku w celu przywoływania często wykorzystywanych funkcji menu. 

Punkty z powyższych pod-kryteriów sumują się i stanowią Fobad. 
 
Łączna ilość punktów (P) zostanie obliczona według formuły: P = C + F 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów. 
 

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

14.1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Ustawą, z zastrzeżeniem art.183, w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty wg punktu 7.3 SIWZ, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

14.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli wystąpią 
przesłanki wskazane w art. 94, ust. 2, pkt 1a lub ust. 3. 

14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, lub nie 
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 

14.4. Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną lub faxem wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 
podpisania umowy. 

14.5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (art. 23  Ustawy Pzp), 
przed zawarciem umowy, Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców wraz z zasadami rozliczania się jej członków. Wykonawcy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

14.6. Przed zawarciem umowy, Zamawiający będzie żądał przedstawienia OC oraz wstępnego 
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości  5 % ceny brutto podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 
oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 
ustawy Pzp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonanej roboty budowlanej. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem z opisem „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w postępowaniu ZP/03/17” na podany niżej rachunek bankowy 
Zamawiającego w  ING BANK Śląski S.A. O/Chorzów  nr: 70 1050 1243 1000 0023 2759 5373.  
 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione 
zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 
jest uzasadnione czy nie. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
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sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 
Wykonawca winien zapewnić sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania 
gwarancji w przypadku wydłużenia okresu wykonywania prac lub uwzględnić konieczność wniesienia na ten 
okres innego zabezpieczenia.  
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp. 

 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której Istotne dla Stron 
postanowienia (IPU) zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian 
wskazano w zapisach Istotnych dla Stron postanowień umowy (IPU) - Załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania. 
 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj.: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Zgodnie z art. 181 Prawo zamówień publicznych: 
1. „Wykonawca lub uczestnik konkursu 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. 

2. 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. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.” 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy Prawo 
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 
 
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
22. Adresy strony internetowej oraz poczty elektronicznej Zamawiającego znajdują się w punkcie 1 i 7 SIWZ. 

 
23. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych 

polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
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27. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz szczegółowo wskazane w IPU. 
 

28. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot 
tych dostaw lub usług. 
 

 
Załączniki do SIWZ: 
 
1. Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z wzorami Załączników do umowy (Gwarancja, Protokół)  

 
2. Formularz „OFERTA” wraz z Załącznikami do OFERTY  

2a. Formularz cenowy (Tabela cen) 
2b. Właściwości urządzeń (do kryterium Funkcjonalność) 

 – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do OFERTY 
 

3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania  
- do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do OFERTY 
 

4. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu  
- do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do OFERTY. 
 

5. Wykaz zrealizowanych zadań spełniających wymagania, o których mowa w punkcie 5.2 niniejszej SIWZ 
 – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do OFERTY.  
 

6. Wzór zobowiązania innego podmiotu  
– do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do OFERTY. 
 

7. Wzór oświadczenia z art. 24, ust.11 dot. powiązań kapitałowych 
– do wypełnienia przez wykonawców i złożenia w terminie 3 dni  
   od zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  
 

8. Dokumentacja techniczna. 


