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§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
 Nazwa zamawiającego: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

 Adres:               ul. Kilińskiego 45, 90 – 257 Łódź 

 NIP:   724-000-34-73 

 REGON:     000279172 

 Strona internetowa: www.teatr-jaracza.lodz.pl  

 e-mail:   teatr@teatr-jaracza.lodz.pl 

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.), zwanej dalej „pzp” oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu nie będzie stosował zasad tzw. „procedury 
odwróconej”, określonej w art. 24aa ust. 1 pzp. 

3. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  (BIP) zamawiającego: www.teatr-jaracza.4bip.pl,  
w zakładce „Zamówienia publiczne, ogłoszenia o przetargach,” oraz umieszczone w jego siedzibie, 
w miejscu publicznie dostępnym, tj. na portierni Teatru, przy ul. Kilińskiego 45 oraz od strony 
wejścia dla widzów, przy ul. Jaracza 27. 

5. W przypadku jakichkolwiek ewentualnych wątpliwości, niejasności lub błędów, wykonawca 
przyjmuje, że w pierwszej kolejności zastosowanie mają przepisy pzp i aktów wykonawczych, 
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r., 
z póź. zm.), dalej zwane „RODO”, zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, z siedzibą 

w Łodzi (90-257), przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod 
nr 2, prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez 
dyrektora, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze: dane.osobowe@teatr-
jaracza.lodz.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 pzp, pod nazwą: „Innowacyjny system miksowania 
i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”, nr postępowania:  
1/2020/TJ, 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, 
6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres co najmniej 

4 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego. 
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7) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z pzp, 

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

9) uprawnienia wykonawcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych.  
Wyjaśnienie: skorzystanie  z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy narusza 
przepisy RODO. 

10) Wykonawcy nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11) W trakcie oraz po zakończeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
w szczególności na celu sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
Dodatkowe informacje:  
a) zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI 
pzp, do upływu terminu do ich wniesienia, 

b) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, 

d) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 
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e) zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem, 

f) zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia 
zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 pzp, stosuje się odpowiednio, 

g) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie 
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 
zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 
protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

h) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Innowacyjny system 

miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”. W skład systemu 
wchodzą: 
1) cyfrowa konsoleta foniczna typ 1 ze skrzynią transportową i peryferiami (m.in. urządzenia 

monitorujące, lampki) – 1 kpl, 
2) cyfrowa konsoleta foniczna typ 2 ze skrzynią transportową i peryferiami (m.in. urządzenia 

monitorujące, moduł wzmacniający, lampki) – 1 kpl, 

3) moduły wejść/wyjść ze skrzynią transportową – 2 kpl, 
4) okablowanie – 1 kpl, 
5) tablet z oprogramowaniem – 1 kpl. 

2. Zamawiający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazał w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

3. Nazwa i kod CPV: 

32342400-6 – sprzęt nagłaśniający, 
31224400-6 – kable przyłączeniowe, 
34000000-7 – sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, 
30213200-7 – komputer tablet. 

 
§ 4. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamówienie zostanie wykonane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. 
 
 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenie wykonawcy z postępowania 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 pzp. Zamawiający uzna, że brak jest podstaw 
wykluczenia wykonawcy z postępowania, jeżeli wykonawca złoży: 
1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (na podstawie art. 24 ust. 11 pzp, składane przez 
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wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na jego 
internetowej BIP www.teatr-jaracza.4bip.pl w zakładce „Zamówienia publiczne, ogłoszenia 
o przetargach,” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust. lb pzp, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie 
dostawy cyfrowych konsolet fonicznych do obiektów o charakterze widowiskowym, 
np. do teatrów, oper, sal koncertowych, filharmonii czy sal kinowych, wraz z podaniem 
wartości każdej z dostaw, ich przedmiotu, dat wykonania (wykonywania) i odbiorców 
oraz dowody (w szczególności referencje, poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać 
referencji, poświadczeń), że dostawy zostały wykonane należycie. Wartość każdej 
z dostaw nie może być niższa, niż 200.000,00 zł brutto, 

b) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w charakterze 
inżyniera dźwięku, związanym z nadzorowaniem lub koordynowaniem dostaw 
systemów elektroakustycznych i posiada minimum roczne doświadczenie w pracy 
w teatrze, związane z przygotowywaniem i realizacją spektakli teatralnych.  Wykonawca 
musi wskazać, w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, co najmniej 
jedną osobę legitymującą się opisanym wyżej doświadczeniem.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia / nie spełnia. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca może polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a pzp. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie zawarte 
jest w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. W celu oceny, czy wykonawca, polegając na zdolności innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
żąda od wykonawcy złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, 
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
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8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 pzp. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w określonym przez 
zamawiającego terminie: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe. 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy (zwani dalej konsorcjum) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

2) konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie, 
tj. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. lb pkt 2 i 3 pzp, 
zamawiający będzie brał pod uwagę ich łączne doświadczenie, 

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ 
–  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielnie, 

4) wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 
do SIWZ – składają wykonawcy łącznie lub co najmniej jeden z nich, ten który spełnia 
warunki udziału, 

5) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

6) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie żądał 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

 

 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
 

1. Dokumenty składane w formie pisemnej wraz z ofertą: 
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 
2) aktualne na dzień składania ofert, wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 pzp. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) 
oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonawcy podpisują wspólnie lub składają 
oświadczenia odrębnie, 

3) aktualne na dzień składania ofert, wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 składa co najmniej ten wykonawca, 
który spełnia warunki udziału, 

4) wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
wartości dostaw, ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dowody 
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(w szczególności referencje, poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji, 
poświadczeń), że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik 
nr 6 do SIWZ.  

5) oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 
kierowniczej wykonawcy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, 

6) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, o ile oferta została podpisana przez osoby nie 
umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy – w formie pisemnej. 

7) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub jego kserokopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa – 
w przypadku pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – w formie pisemnej. 

2. Dokumenty składane po otwarciu ofert: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na jego stronie internetowej 
BIP www.teatr-jaracza.4bip.pl/, w zakładce „Zamówienia publiczne, ogłoszenia o przetargach,” 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp („Informacja z otwarcia ofert”), wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, 
że powiązania z innym wykonawcą (który złożył ofertę w postępowaniu) nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Oświadczenie składane przez wykonawcę musi mieć formę pisemną. Zamawiający nie 
dopuszcza złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i przekazania środkiem komunikacji 
elektronicznej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 

3. Informacje dodatkowe: 
1) dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem, w formie pisemnej. Oferta i oświadczenia wynikające z art. 25a 
pzp, wykonawca składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, 

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, 

4) w zakresie kwestii nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy pzp oraz 
przepisy aktów wykonawczych do pzp, między innymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 
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§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, 
z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przed upływem 
terminu do składania ofert. 

3. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy komunikacji (porozumiewania się 
z Wykonawcami): 
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – 

Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z póź. zm.) – adres: Teatr im. Stefana Jaracza 
w Łodzi, ul. Kilińskiego 45, 90 – 257 Łódź, 

b) osobiście – adres: jak wyżej, 
c) za pośrednictwem posłańca –  adres: jak wyżej, 
d) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123) — jednocześnie na dwa 
adresy e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl oraz inwestycje@teatr-jaracza.lodz.pl, w zakresie 
zapytań i odpowiedzi do treści SWZ, informacji z sesji otwarcia ofert oraz informacji 
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca składający ofertę proszony jest o podanie w jej treści swoich danych 
identyfikujących możliwość skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to 
na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. 

5. Wprowadzając do oferty dane identyfikujące środki komunikacji elektronicznej, którymi 
dysponuje, wykonawca oświadcza, że będzie postępował wg tych samych zasad, jakie przyjął 
zamawiający i deklaruje, że będą sprawne, czynne i aktualne prze cały okres trwania 
postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii zamawiający niezwłocznie zostanie o tym 
poinformowany. 

6. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres: 
 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź 

e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl 
 

7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy posługują się 

następującym znakiem postępowania: 1/2020/TJ. 

8. Ze strony zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Olaf Makiewicz – technik oświetlenia 

i multimediów, tel. 42 662-33-00, e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl  

2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej: p. Łukasz Tulik — specjalista ds. 
zamówień publicznych i inwestycji, tel. 42 662-33-00, e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl. 

 
 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

§ 9. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 
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§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona przez 

wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 
3. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 

do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 
5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 
6. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
7. Oferta powinna być napisana na komputerze lub maszynie do pisania, albo czytelnym pismem 

odręcznym. 
8. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę. 
9. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 
10. Zaleca się, by wszystkie karty oferty wraz z załącznikami byty trwale spięte (zszyte) w jedną całość. 
11. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do 

podpisania oferty. 
12. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 
13. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nieumocowane do tych czynności w 
dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia pełnomocnictwa poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnictwo jest wymagane również, 
gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana 
przez wszystkich członków konsorcjum. 

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z póź. zm.), wykonawca ma obowiązek wydzielić te informacje z oferty. 

16. W powyższym przypadku wykonawca dołącza informacje zastrzeżone w osobnej wewnętrznej 
kopercie, odrębnie od pozostałych, jawnych informacji zawartych w ofercie, oznaczając 
kopertę klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

17. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na wykonawcy. 
18. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące 

niniejszego postępowania, wymagane przez zamawiającego, muszą być przedstawione 
w formie i zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 

19. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
20. Wykonawca umieści ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego. Kopertę należy 

opisać w następujący sposób: 
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„Oferta 

na dostawę innowacyjnego systemu miksowania i transmisji sygnałów fonicznych 

Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, 

1/2020/TJ 

OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA 

w dniu 31 marca 2020, o godz. 10:15” 

 

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub ją wycofać pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

22. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych 
wymagań jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, oznakowanej odpowiednio dopiskiem 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 

23. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” zostaną dołączone do oferty. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy dane wycofanej oferty nie zostaną odczytane. 
Na wniosek wykonawcy koperty zawierające wycofaną ofertę i oświadczenie o jej wycofaniu 
zostaną mu odesłane. 

24. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
a po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, zostaną dołączone do oferty. 

25. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić żadnych zmian do jej treści 
po upływie terminu do składania ofert. 
 

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź (I piętro, sekretariat)  
w terminie do dnia 31.03.2020 r., do godz. 10:00 
W przypadku ofert wysłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, termin dostarczenia    
oferty stanowi data i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę bez 
otwierania. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31.03.2020 r., o godz. 10:15, w siedzibie Teatru im. 
Stefana Jaracza w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45 (l piętro, bufet teatralny, wejście przez 
portiernię Teatru). 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, informację dotyczącą ceny oferty, a także inne informacje odnoszące się 
do kryteriów innych niż cena. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP www.teatr-
jaracza.4bip.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne, ogłoszenia o przetargach”, informację 
z otwarcia ofert, zawierającą informacje, o których mowa w ust. 4 i 5. 
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§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Przygotowując ofertę, wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z SIWZ wraz z jej wszystkimi 
załącznikami. 

2. Cena całkowita zamówienia przedstawia wyrażoną w złotych polskich (PLN) cenę netto, 
podatek od towarów i usług oraz cenę brutto (liczbowo i słownie) za realizację przedmiotu 
zamówienia, która będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową zamawiającego 
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
wraz z wszelkimi należnymi podatkami i opłatami obciążającymi wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji koszów obciążają wykonawcę 
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 

6. Stawki będące podstawą wyliczenia ceny oferty powinny być określone jednoznacznie. 
Nie dopuszcza się stawek warunkowych, np.: 
1) od ... do ... 
2) zł nie mniej, niż zł 
3) zł nie więcej, niż zł 

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół, 
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 

8. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106). 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy może nastąpić jedynie 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Rozliczenie będzie dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. ofert nie odrzuconych). 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
1) Kryterium ceny (KC) 

cena netto za całość zamówienia (łączna wartość netto) – waga 60%, 
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2) Kryterium funkcjonalności technicznej (FT) – waga 40% 
zaoferowane przez wykonawcę funkcjonalności techniczne o parametrach technicznych 
wyższych, niż wskazane przez zamawiającego jako minimalne, według zasad wskazanych 
poniżej.  

3. Sposób oceny ofert: 
1) Kryterium ceny – cena netto za całość zamówienia (łączna wartość netto) 

oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów (60 pkt), inne oferty    
proporcjonalnie  mniej, według wzoru: 

 
                                        Cnajn. 
                              KC = ----------  x 60 

                               Cbad. 
 

gdzie: 
 

KC – liczba punktów przyznana ofercie dla kryterium ceny, 
Cnajn. – najniższa cena netto spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Cbad. –  cena netto oferty badanej. 

Wykonawca w kryterium ceny może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

2) Kryterium funkcjonalności technicznej – oceniane będzie przez zamawiającego na 
podstawie kart katalogowych dołączonych do oferty, według następujących zasad: 
Jeżeli wykonawca zaoferuje: 
a) cyfrową konsoletę foniczną, posiadającą funkcjonalność kompensacji wysterowania 

zastosowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych, co będzie wynikało z karty 
katalogowej, dołączonej do złożonej oferty, otrzyma 10 punktów, 

b) urządzenie monitorujące cyfrowej konsolety fonicznej na stanowisku monitorowym, 
posiadające funkcjonalność maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 
co najmniej 120 dB SPL (peak, mierzone w polu swobodnym w odległości 1m za 
pomocą szumu różowego przy współczynniku szczytu 4), co będzie wynikało z karty 
katalogowej, dołączonej do złożonej oferty, otrzyma 10 punktów, 

c) urządzenie monitorujące cyfrowej konsolety fonicznej na stanowisku FOH, posiadające 
funkcjonalność maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego co najmniej 129 dB 
SPL (peak, mierzone w polu swobodnym w odległości 1m za pomocą szumu różowego 
przy współczynniku szczytu 4), co będzie wynikało z karty katalogowej, dołączonej do 
złożonej oferty, otrzyma 10 punktów, 

d) moduł wzmacniający z DSP urządzeń monitorujących cyfrowej konsolety fonicznej, 
posiadający funkcjonalność przetwarzania A/C z zakresem dynamiki co najmniej 
130dB, co będzie wynikało z karty katalogowej, dołączonej do złożonej oferty, otrzyma 
10 punktów. 

Wykonawca w kryterium funkcjonalności technicznej może uzyskać maksymalnie40 punktów. 
 

3) Każdej ocenianej ofercie odrębnie zostanie przyznana punktacja łączna skalkulowana 
według wzoru: 

 
                        W = KC + FT 

 

gdzie: 
 

W – wskaźnik wynikowy, oznaczający sumę punktów ocenianej oferty w dwóch kryteriach 
KC – liczba punktów przyznana ofercie dla kryterium ceny 
FT – łączna liczba punktów przyznana ofercie dla kryterium funkcjonalności technicznej 
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4. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
(maksymalnie 100 pkt) według wzoru wskazanego wyżej, spełni wymagania i zapisy niniejszej 
SIWZ oraz pzp. 

5. Wszystkie wyniki obliczeń zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, 
w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 pzp lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w art. 90 ust. 1 pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 
nie wymagają wyjaśnienia, 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 pzp. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
10. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Jeżeli niemożliwe będzie wybranie najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
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§ 14. Informacje o formalnościach wymagających dopełnienia po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, 
w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 pzp, informacja o wykonawcach 
wykluczonych będzie zawierała wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pzp o wyniku postępowania zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pzp, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zamawiającego: www.teatr-jaracza.4bip.pl/    
w zakładce „Zamówienia publiczne, ogłoszenia o przetargach”. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pzp, jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

6. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, jest zobowiązany do podpisania 
umowy w brzmieniu określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją przez wykonawcę 
wzoru umowy. 

7. 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. 1pzp. 

 

 

§ 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
wykonawcę. 

 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez 
zamawiającego, zgodnie z art. 94 pzp. 

2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
3. Akceptacja treści wzoru umowy nastąpi przez podpisanie i złożenie oferty. 
4. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) pzp, przewiduje możliwość zmiany 

postanowień niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności: 
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść niniejszej 

umowy, 
2) w przypadku zmian podmiotowych po stronie zamawiającego lub wykonawcy, 
3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania dostawy, 
4) zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy, wynikających ze specyfiki działalność 

zamawiającego. 
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§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami pzp czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie pzp. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 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. 

5. 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. 

6. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 pzp. 
7. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w pzp. 
 

 

§ 18. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podlegających powtórzeniu na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 36a pzp nie dopuszcza udziału podwykonawców, 
za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca, na podstawie art. 22a pzp, wykazuje spełnianie 
warunku udziału zdolności technicznej lub zawodowej, polegając na zdolności innych 
podmiotów. Wówczas zamawiający uzna, że wykonawca przy realizacji zamówienia korzysta 
z podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do wskazania w formularzu oferty 
tych części zamówienia lub jego zakresów, które powierzone zostaną podwykonawcy. 

 

 

§ 19. Załączniki do SIWZ, stanowiące jej integralną część 

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie (grupa kapitałowa), 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty, 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw, 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy. 
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