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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony TH/ZP/1/2021 

 

 

Wartość zamówienia: prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. zwanej 

dalej Pzp).  

 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów”,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

  
Zatwierdził: 

 Renata Derejczyk 
Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy  

w Toruniu 
  

 

 
 
 

Toruń, dnia 11.10.2021r. 
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1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: 
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, 

Plac Teatralny 1, 

87-100 Toruń 

NIP 956 00 07 858, REGON 871233617 

Telefon, fax: 56 6223717 e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 
Kontakt z Zamawiającym: 
W godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. 
Zamawiający informuje, że udostępnia specyfikację warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ, na stronie 

internetowej https://bip.teatr.torun.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej do upływu terminu składania ofert. 
 

 

strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://bip.teatr.torun.pl/  

 

adres skrytki Elektronicznej Skrzynki Podawczej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 

(dalej adres ESP):  

 

/teatrwilamahorzycy/SkrytkaESP 
 

znajdująca się na platformie EPUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

Ważne!!! Należy wybrać adres ESP dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 

 

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1.  Zamawiający informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Teatr im. Wilama Horzycy, Plac 
Teatralny 1, 87-100 Toruń, email: info@teatr.torun.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: info@teatr.torun.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Ustawa Pzp. 
5. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy a następnie 
przez okres 5 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 
obowiązywania Umowy. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli ofertę i nie zostały one 
uznane za najkorzystniejsze tj. Zamawiający nie zawarł z nimi Umowy. 

7. Pani/Panu, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Pani/Panu, których dane 
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
(PUODO). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub 
odrzuceniem jego oferty. 

https://bip.teatr.torun.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.teatr.torun.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:info@teatr.torun.pl
mailto:info@bagatela.pl
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3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – ze 

zmianami). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

3. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art.94  Pzp.  

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu 

nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 2 części; 

 

CZĘŚĆ I – polegać będzie na dostawie i montażu aparatury niezbędnej do modernizacji nagłośnienia dużej 
sceny następujących urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. 

 

a) Wzmacniacz mocy :  1 sztuka 

 możliwość montażu w technologi rack, 

 maksymalna wysokość wzmacniacza 2U, 

 minimum 8 kanałów wyjściowych piątej generacji klasy D, 

 minimum 8 wejść analogowych, 

 wbudowany procesor DSP  pracujący w częstotliwości 96 kHz,  z filtrami    LIR i FIR, 

 możliwość monitorowania i kontroli poprzez Ethernet, 

 dostępna moc wzmacniacza nie mniej niż:  8x1500W przy 8 Ohm lub 8x2500W przy 4 Ohm. 

 

b) Kolumna głośnikowa bliskiego pola FF (Front Fill) : 4 sztuki 

 konstrukcja pasywna, 

 wymiary nie większe niż (Wys x Szer x Gł): 170mm x 170mm x 170mm, 

 moc nominalna  nie mniejsza niż 150W, 

 skuteczność SPL  nie mniejsza niż (1w/1m) 90 dB, 

 pasmo użyteczne  , wartości graniczne nie mniejsze niż 95Hz-20kHz (-10dB), 

 kierunkowość falowodu  nie mniejsza niż 90 
stopni  symetrycznie wzdłuż osi, 

 waga  nie większa niż 3,5 kg, 

 dedykowany przez producenta uchwyt montażowy umożliwiający przytwierdzenie do 

płaskiej powierzchni, konstrukcja umożliwiająca regulację kąta nachylenia kolumny 

głośnikowej, 

 kolor czarny. 

 

c) Kolumna pełnopasmowa: 2 sztuki 
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 konstrukcja  aktywna, 

 dwa wbudowane wzmacniacze klasy D,  jedne od LF, drugi od HF o mocy nie mniejszej niż 

1000W, 

 przetwornik LF nie mniejszy niż 12 cali, 

 osiem przetworników HF u kładzie Array, 

 stała propagacja horyzontalna nie mniejsza niż 100 st., 

 zmienna propagacja wertykalna, w układzie nominalnym 40 st, 

 maksymalny SPL nie mniejszy niż  1m: 132 dB, 

 waga nie większa niż 21kg, 

 pasmo użyteczne: wartości graniczne  nie mniejsze niż : (-10db) : 43 Hz – 20 Hz, 

 kolor czarny. 

 

d) Statyw kolumnowy: 2 sztuki 

 skokowa regulacja wysokości, 

 udźwig  nie mniejszy niż 40kg, 

 wysokość maksymalna sztycy nie niższa niż  200 cm, 

 średnica sztycy 35mm, 

 kolor czarny, pomalowany proszkowo. 

 

e) Trasa kablowa: 4 sztuki 

 trasa między amplifikatornią na drugim piętrze a lożą prosceniową prawą i lewą na parterze 

(po dwie linie głośnikowe do każdej z lóż , każda o długości 60 m), 

 przewód głośnikowy o przekroju żyły nie mniejszym niż 2x6mm2, wykonany z miedzi 

beztlenowej o zawartości miedzi min. 99,97% , wykonany w technologi OFC, 

 trasy zakończone z obu stron gniazdami tablicowymi speakon z oznakowaniem producenta 

na gnieździe , zamontowanymi w tablicy rozdzielczej w amplifikatorni oraz w puszkach 

naściennych w lożach, 

 trasa poprowadzona w istniejących już korytach kablowych. 

 

f) Przewody połączeniowe do głośników FF:  4 sztuki 

 przewody pomiędzy gniazdami speakon w lożach prosceniowych a głośnikami FF o długości 

10 m każdy 

 przewód głośnikowy, czarny, okrągły,  o przekroju żyły nie mniejszym niż 2x2,5mm2, 

wykonany z miedzi beztlenowej o zawartości miedzi min. 99,97% , wykonany w technologii 

OFC, 

 zakończony z obu stron wtykiem speakon z umieszczonym oznakowaniem producenta na 

wtyczce. 

 

g) Panel przyłączeniowy wzmacniacza mocy 1 komplet 

 panel kompatybilny z dostarczanym wzmacniaczem mocy : 8x In analog XLR , 8x Out Speakon 

 

h) Wymagania dodatkowe: 

 gwarancja min. 24 m-ce na urządzenia i instalacje, 
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 bezpłatny support techniczny w okresie gwarancyjnym, 

 dokumentacja techniczna wykonanej instalacji 

 szkolenie z obsługi urządzeń i instalacji minimum dwóch przedstawicieli Zamawiającego 

przez 8 h w ciągu jednego dnia (ustalone terminy szkoleń muszą odbyć się w czasie pracy 

Zamawiającego). 

 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, zmontowane i gotowe do użytku oraz zaprogramowane. 

Zabudowane w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenia o parametrach nie gorszych niż 

opisane.  

 Podane w opisie parametry urządzeń są parametrami minimalnymi i dopuszcza się złożenie 

oferty na urządzenia o parametrach lepszych niż wyspecyfikowano. 

 

CZĘŚĆ II – polegać będzie na dostawie aparatury niezbędnej do modernizacji i rozbudowy istniejącej bazy 
systemów bezprzewodowych. 

 

a) Nadajnik typu bodypack: 10 sztuk 

 pełne pokrycie pasma słyszalnego od 20Hz do 20kHz, 

 nie mniej niż  120dB dynamiki, bez potrzeby zmiany ustawień w nadajniku, 

 Szyfrowanie AES 256-bit , 

 nie mniej niż 9 godzin ciągłej pracy na dwóch bateriach alkalicznych AA, 

 możliwość zastosowania opcjonalnego  akumulatora litowo-jonowego co pozwala na 

wyświetlenie pozostałego czasu pracy w godzinach i minutach, 

 zewnętrzne styki pozwalają ładować cały nadajnik w ładowarce typu dock., 

 podświetlany ekran LCD do łatwego nawigowania w menu, 

 możliwość wyboru opcji wyświetlania ekranu LCD. ( grupa/kanał, częstotliwość , pozostały 

czas pracy), 

 zasięg nie mniej niż 50m w przestrzeni zamkniętej, i nie mniej niż 100m w przestrzeni 

otwartej (w przypadku kiedy nadajnik i odbiornik mogą się „widzieć“), 

 złącze do podpięcia mikrofonu, XLR 4-pinowy męski mini wtyk (TA4M), 

 konstrukcja wykonana z metalu, 

 wymienna antena nadawcza, 

 funkcja blokowania włącznika głównego oraz zmiany częstotliwości. 

 zakres częstotliwości pracy mieszczący się między 470 Mhz a 694 Mhz z wyłączeniem pasma 

607-670 Mhz. 
 

b) Odbiornik: 10 sztuk 

 automatyczne wyszukiwanie wolnych kanałów, 

 sieciowy Channel Scan udostępnia wolne częstotliwości między wieloma odbiornikami 

połączonymi przez sieć Ethernet, 

 Digital Predictive Switching Diversity dla stabilnego połączenia RF, 

 zdalne monitorowanie przy pomocy oprogramowania Shure Wireless Workbench®, 

 nie mniej niż 60 dB regulowanego wzmocnienia dźwięku, 

 pasmo dostrajania nie miej niż 72 MHz, 
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 szyfrowanie AES 256-bit 

 wyświetlacz LCD z wysokim kontrastem, informacja na wyswietlaczu: zasięg, poziom sygnału 

, częstotliwość pracy , stan pracy w sieci, wzmocnienie sygnału, pozostały czas pracy 

nadajnika podawana w godzinach i minutach (dotyczy zasilania nadajnika akumulatorem) , 

elementy sterujące z funkcją blokady, a także mierniki LED audio i RF ze wskaźnikiem 

szczytowym, 

 wyjście XLR z przełącznikiem   poziomu mik/line,  wyjście jack 6.3 mm, 

 sumaryczne opóźnienie sygnału (latencja) w całym torze nadajnika do wyjścia odbiornika nie 

większe niż 2,9 ms, 

 typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnał cyfrowy, 

 obudowa wykonana z metalu. 

 zakres częstotliwości pracy mieszczący się między 470 Mhz a 694 Mhz z wyłączeniem pasma 

607-670 Mhz. 
 

c) Dedykowany akumulator do nadajnika bodypack: 10 sztuk 

 wykonany w technologii litowo-jonowej, 

 brak efektu pamięciowego, 

 nie mniej niż 8 godzin ciągłej pracy z nadajnikiem bodypack. 
 

d) Ładowarka z zasilaczem: 2 sztuki 

 możliwość ładowania samego akumulatora lub nadajnika bodypack z zainstalowanym 

akumulatorem lub nadajnika handheld z zainstalowanym akumulatorem, 

 nie mniej niż dwa stanowiska ładowania, 

 możliwość łączenia nie mniej niż czterech takich ładowarek, 

 informacje o stanie akumulatora: ładowanie, naładowany 100%, naładowany 90%, 

sygnalizowane za pomocą diód LED. 

 

 

 

e) Ładowarka bez zasilacza: 3 sztuki 

 możliwość ładowania samego akumulatora lub nadajnika bodypack z zainstalowanym 

akumulatorem lub nadajnika handheld z zainstalowanym akumulatorem, 

 nie mniej niż dwa stanowiska ładowania, 

 możliwość łączenia nie mniej niż czterech takich ładowarek, 

 informacje o stanie akumulatora: ładowanie, naładowany 100%, naładowany 90%, 

sygnalizowane za pomocą diód LED. 

 

f) Antena wszechkierunkowa:  2 sztuki 

 odbiór dipolowy o wzorze wszechkierunkowym, 

 możliwość zamontowania na statywie mikrofonowym przy użyciu standardowego uchwytu 

do mikrofonu bezprzewodowego, 

 pasmo pracy: wartości skrajne nie mniejsze niż 470 Mhz – 1100 Mhz, 

 w komplecie z przewodami BNC-BNC 50 Ohm o długości nie mniej niż 7,6m, 

 waga nie więcej niż 275 gramów. 
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g) Dystrybutor antenowy: 3 sztuki 

 pasmo pracy: wartości skrajne nie mniejsze niż 470 Mhz – 694 Mhz, 

 nie mniej niż 5 par BNC RF Out, 

 możliwość zasilania zewnętrznych anten aktywnych, 

 nie więcej niż 1U wysokości, 

 możliwość montażu w raku, 

 zawiera zewnętrzny zasilacz sieciowy i przewody zasilające odbiorniki (12V). 

 

h) Switch Ethernet :  2 sztuki 

 nie mniej niż 8 portów ethernet 

i) Przewód patchcord: 12 sztuk 

 złącza RJ45, 

 przewód w standardzie minimum Cat5e, 

 długość nie krótsza niż 0,5m. 

 

j) Przewód 4-parowy mikrofonowy: 1 sztuka 

 zakończony złączami XLRm i XLRf z oznaczeniem producenta na złączu i na przewodzie, 

 nie mniej niż 3m długości. 

 

k) Przewód 6-parowy mikrofonowy: 1 sztuka 

 zakończony złączami XLRm i XLRf z oznaczeniem producenta na złączu i na przewodzie 

 nie mniej niż 3m długości. 

 

l) Skrzynia transportowa typu RACK 19: 1 sztuka 

 wysokość użytkowa nie mniej niż 6U, 

 głębokość montażowa nie mniej niż 35 cm, 

 otwierany z przodu i z tyłu, 

 nie mniej niż dwa uchwyty kasetowe do przenoszenia, 

 wykonany w technologii flight case ze sklejki nie cieńszej niż 6,5mm. 

 szyna montażowa zamontowana wystarczająco głęboko by można było zamknąć kalpę 

przednią bez konieczności zdejmowania anten z dystrybutora antenowego 
 

m) Skrzynia transportowa typu RACK 19: 1 sztuka 

 wysokość użytkowa nie mniej niż 4U, 

 głębokość montażowa nie mniej niż 35 cm, 

 otwierany z przodu i z tyłu na zamki motylkowe, 

 nie mniej niż dwa uchwyty kasetowe do przenoszenia, 

 wykonany w technologii flight case ze sklejki nie cieńszej niż 6,5mm 

 szyna montażowa zamontowana wystarczająco głęboko by można było zamknąć kalpę 

przednią bez konieczności zdejmowania anten z dystrybutora antenowego 
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n) Walizka transportowa: 2 sztuki 

 wykonana w technologii flight case, 

 wymiary  nie mniejsze niż (wys x szer x gł) 15cm x 45cm x 33cm 

 możliwość indywidualnej adaptacji wielkości przegród 

 

o) Mikrofon miniaturowy nagłowny:  10 sztuk 

 miniaturowy przetwornik elektretowy, 

 charakterystyka kierunkowości- kardioidalna, 

 pasmo przenoszenia nie węższe niż 20Hz-20kHz (+/-1dB), 

 zniekształcenia harmoniczne <1%THD dla poziomu nie mniejszego niż 135 dB, 

 kolor zbliżony do naturalnego koloru skóry – tonacja beżowa, 

 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla mikrofonu dołączanego do nadajnika 

bezprzewodowego nie mniej niż 110 dB SPL, 

 długość szyjki tzw. boom nie mniejsza niż 100 mm, nie większa niż 125 mm, 

 zintegrowane złącze do nadajnika bezprzewodowego typu Mini-XLR TQG/TA4F, 

kompatybilne z nadajnikami bodypack, 

 miniaturowa osłonka przeciw wietrzna, w zestawie elastyczny uchwyt nauszny z osłoną  

z tworzywa sztucznego dopuszczalne rozwiązanie na jedno lub dwoje uszu, 

 ochrona przed wilgocią w stopniu nie niższym niż IP58, 

 specjalistyczny elastyczny i wzmocniony kabel, 

 waga kapsuły nie większa niż 30g 

 

p) Wymagania dodatkowe: 

 gwarancja min. 24 m-ce na urządzenia, 

 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia i gotowe do użytku.  

 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenia o parametrach nie gorszych niż 

opisane jednakże muszą być kompatybilne z istniejącym systemem nagłośnieniowym. 

 Podane w opisie parametry urządzeń są parametrami minimalnymi i dopuszcza się złożenie 

oferty na urządzenia o parametrach lepszych niż wyspecyfikowano jednakże muszą być 

kompatybilne z istniejącym systemem nagłośnieniowym. 

 
 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

a) Główny kod CPV: 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający 

b) Dodatkowe kody CPV:  

 32342410-9 – Sprzęt dźwiękowy 

 51313000-9 – usługi instalowania urządzeń dźwiękowych   

 32350000-1 – części sprzętu dzikowego i wideo  

 32340000-8 – mikrofony i głośniki 

 32342000-2 – urządzenia głośnikowe 

 32342100-4 – słuchawki douszne  

5 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 
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1. Zamawiający nie wymaga stosowania art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

6 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE  

1.  W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”.  

2. W przypadku użycia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i 

systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w opisie przedmiotu zamówienia 

towarzyszy wyraz „lub równoważne".  

3. Część II zamówienia musi być dostosowana i kompatybilny z obecnym systemem nagłośnieniowym. 

7 WIZJA LOKALNA 

1. Nie dotyczy 

8 INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć 

jedną ofertę na każdą cześć zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

 

9 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:  
Część I: 
do 30 dni od zawarcia umowy (czas maksymalny, Wykonawca może podać krótszy czas realizacji 
zamówienia). 
Część II: 
do 30 dni od zawarcia umowy (czas maksymalny, Wykonawca może podać krótszy czas realizacji 
zamówienia). 
 

10 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
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podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

11 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 13, a 

także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy.  

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 15.1 i 15.4.3 SWZ także 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy.  

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

12 WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenia o których mowa w pkt. 15.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 11.2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć 

wg wymogów załącznika do SWZ.  

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w pkt. 15.5.1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 

pkt. 15.5.1 b SWZ składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą 

spełnienie warunku. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

13 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:  

– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dostawy sprzętu 
nagłośnieniowego o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł wraz z podatkiem VAT dla części 1. 

 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dostawy sprzętu 
nagłośnieniowego o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł wraz z podatkiem VAT dla części 2. 

 

2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, 

sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

14 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być 

podstaw do wykluczenia.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjnego 

wykluczenia);  

3. Zamawiający przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 

(przesłanki fakultatywnego wykluczenia).  

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełni łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 

pkt 1-3 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 

1-3 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 

110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę.   

15 INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY NA 
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA ORAZ O INNYCH DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ.  

2. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. 

poz. 2415).  

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.  

4. OŚWIADCZENIA 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 

mowa w ust. 1 i 4.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 4.1 SWZ, także 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
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podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4) Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ).  

5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 

podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1) Zamawiający nie będzie korzystał z tzw. procedury odwróconej wraz z ofertą Wykonawca musi 

złożyć podmiotowe środki dowodowe:  

a) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:  

Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych: 

a') odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji; 

b’) w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Zamawiający wezwie do 
złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt. 1) powyżej. 

c’) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 

 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. a) części 
VII SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. 

d’). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w ust. 6 powyżej stosuje się. 

 

b) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu:  
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Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych 
tj. aktualny na dzień złożenia wykaz dostaw w zakresie określonym w punkcie 13.1.4.a,b SWZ. 
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik do SWZ.  
 
 

- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty, 
 

 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 

 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 9, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności: 

o zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
o sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
o czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

 Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia oraz oświadczenie i zobowiązanie, o których 
mowa w SWZ , a także pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentacji zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, zostaną 
spełnione wyłącznie jeżeli: 

o w odniesieniu do doświadczenia zawodowego, jeden z wykonawców spełni warunek 
samodzielnie. 

o w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub wykonawcy spełnią warunek 
wspólnie. 

 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

 W przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
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ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 
mowa składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
 

6. GRUPA KAPITAŁOWA  

1) Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 275) poprzez pojęcie:  

a) „przedsiębiorcy” rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162), a także: 

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 

użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,  

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,  

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 

kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,  

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących 

koncentracji;  

b) „przejęcie kontroli” rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 

przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami,  

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami,  

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;  
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c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

2) W oparciu o wskazane regulacje, wykonawca winien samodzielnie zdecydować, czy należy do grupy 

kapitałowej składając oświadczenie załącznik nr 4 do SWZ.  

16 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem ug@zlawies.pl.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 

komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 

się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako odrębny plik, który 

zostanie opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dane postępowania 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

9. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się 

numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) oraz nr sprawy: TH/ZP/1/2021 

10. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 

11. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy.  

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące 

SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp.  

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia zamawiającego.  

17 WADIUM 

  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1.500,00 PLN 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych), dla każdej części postępowania z osobna. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 
2 ustawy. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: : 

a. w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,  
b. gwarancjach bankowych, 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d. 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 (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 299). 

4. Wadium w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA nr 86 1020 1462 0000 7802 0365 9190, z zaznaczeniem, że dotyczy 
przetargu pn.: „Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów”. 

a. za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego, 
b. Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 

5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego: 
a. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu; 

b. gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej 
ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej 
w ostatnim dniu związania ofertą; 

c. gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium określone w ustawie; 

d. gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, 
z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

e. gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo 
Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego; 
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f. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

g. gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których 
uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do 
wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie 
spełniające warunków. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w 
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa. 
 
 

18 TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ   

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, 

jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy 

Pzp). tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art 307 ust. 2 ustawy Pzp).  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym wyżej mowa, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust. 

3 ustawy Pzp). 

 

19 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt . 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ .  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu wykonawca dokona 

archiwizacji dokumentu w formacie ZIP. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ustawy Pzp w związku z art. 74 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010 i 

1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:  

a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp.  

b) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), które 

wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP).  

c) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 

przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

d) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. SWZ w formie elektronicznej lub 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);  

b) Oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do SWZ);  

c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.  

d) Wykaz dostaw  

e) Podmiotowe środki dowodowe 

f) Inne jeżeli wymagane 

 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
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sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

20 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2021r., 

do godz. 13:00. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej części postępowania opisując, 

której części oferta dotyczy.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 

Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21 OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2021 r., o godzinie 14:00. Otwarcie ofert następuje 

poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

„Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

22 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – dotyczy obu części postępowania 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone 

również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
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2. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac 

przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa 

wynagrodzenie wykonawcy. 

3. Wykonawca przedstawi w formularzu oferty ceny netto dla każdej wyszczególnionej pozycji a 

następnie łączną wartość ze wszystkich pozycji zwiększy o należny podatek VAT i wyliczy kwotę 

brutto.  

4. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, zryczałtowaną cenę za realizację całości 

zamówienia.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii wykonawcy, który zobowiązany jest 

przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz. 685, z późn. zm.) 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. 

poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć [art. 225 ust. 1 ustawy Pzp]  

7. W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek [art. 225 ust. 2 ustawy Pzp]:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

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

cen.  

9. Ceny podane w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 

zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), (tj. Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zaokrąglenia do dwóch 

miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy 

pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza.  

10. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia 

wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, 

których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

11. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi 

na błędne skalkulowanie ceny.  

12. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę 

niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę.  

13. Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki 

podatku VAT lub zmiany opisanej we wzorze umowy.  
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14. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem 

oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu ciąży obowiązek dokonania 

niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty 

zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji.  

15. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowią warunki określone w SWZ wraz z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

16. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych. 

23 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  - dotyczy 
obu części postępowania 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria oceny ofert:  

1- Cena (C) – WAGA 60 pkt 
2- termin realizacji przedmiotu zamówienia – WAGA 30pkt    
2- Gwarancja i rękojmia (G) – WAGA 10 pkt 

  
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując że 1% = 1 

pkt:  
1 – Kryterium „Cena” – (C) 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem:  
        

C = Cmin / Cbad x 100pkt x 60 % 
Gdzie:  
C = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty  
Cmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,  
Cbad = cena całkowita oferty badanej  

 
    2 – termin realizacji przedmiotu zamówienia  – waga 30% 
 
 
Obliczenie punktów w kryterium „termin realizacji”; (Tr) zostanie dokonane w następujący 

Zamawiający w ramach kryterium Termin realizacji będzie przyznawał punkty za skrócenie terminu realizacji w 
następujący sposób: 
a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 26 do 30 dni oferta otrzyma 0 pkt 
b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 21 do 25 dni oferta otrzyma 10 pkt 
c) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 15 do 20 dni oferta otrzyma 20 pkt 
d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 14 dni oferta otrzyma 30 pkt 
 
 
- maksymalna ilość punktów w kryterium Termin realizacji – 30,00 pkt. 
Termin realizacji większy niż określony w pkt. 9 SIWZ oferta zostanie odrzucona. 
 

3 – okres gwarancji zamówienia i rękojmi– waga 10% 
 

Obliczenie punktów w kryterium „okres gwarancji zamówienia i  rękojmi”; (Og) zostanie dokonane w 

następujący 
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Zamawiający w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie przyznawał punkty za zaoferowanie okresów 
gwarancji w 
następujący sposób: 
a) okres gwarancji i rękojmi do 24 m – cy oferta otrzyma 0 pkt 
b) okres gwarancji i rękojmi od 25m do 36 m- cy oferta otrzyma 5 pkt 
c) okres gwarancji i rękojmi od 37 do 48m – cy oferta otrzyma 10 pkt. 
 
Najkrótszy okres gwarancji to 24 miesięcy. Najdłuższy okres gwarancji to 48 miesięcy. 
Zaoferowane okresu gwarancji krótszego spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. Zaoferowanie innych okresów 
gwarancji niż wskazanych powyżej oferta otrzyma 0 pkt, a zamawiający uzna gwarancje na poziomie 24m. 
- maksymalna ilość punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji – 10,00 pkt. 
 

 
4. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:  
 
P = C + Tr + Og 
 
Gdzie:  
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,  
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 
Tr - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji” 
 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną.  

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę.  

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
 

24 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, 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.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do 

SWZ. 
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5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców, (art. 59 ustawy Pzp).  

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

25 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Nie dotyczy 

26 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i w sytuacjach 
określonych w projektowanych postanowień umowy.  

27 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA  

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu  postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
3. Nie ujawnia się 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 udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4  ustawy Pzp.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą 
poczty elektronicznej.  

 
 
 
 
 

28 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 

środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

29 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw 
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Załącznik nr 6 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 
Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 
dotyczy) 
Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


