SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/

Nazwa zamówienia:
„Dostawa sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego
m.st. Warszawy”.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Znak sprawy: 04/P/2018 r.
I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa zamawiającego: Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy.
Adres zamawiającego: Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
Tel: (48-22) 656-68-72; fax: (48-22) 826-21-54; Internet: http://www.teatrdramatyczny.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tJ. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
ze zm.), dalej jako - „ustawa” lub „ustawa Prawo zamówień publicznych”.	
   Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający, informuję, że:
§ Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Teatr Dramatyczny
M. St. Warszawy Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa;
§ inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Dramatycznym M. St. Warszawy jest
Pan Mariusz Chojnowski iod@teatrdramatyczny.pl
§ Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej
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§

§

§

§
§

realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie
uzasadniony interes Administratora uznaje się:
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych
wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator
jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku
z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy
szczegółowe stanowią inaczej;
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który
administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt
3 i 5;
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Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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.
Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony
we wzorze formularza ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego
dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
części 1 i 2 został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany
dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i dokonania testu poprawnego działania
dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego przy udziale upoważnionego pracownika
oddelegowanego przez Zamawiającego.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), (rok produkcji nie
wcześniejszy niż 2017 r.),
- musi posiadać minimum: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, , oraz winien być
wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do
uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest
zakupywany.
- wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.
3. Kody CPV:
a) Część 1:
- 32342300-5 – Mikrofony i zestawy głośnikowe,
- 32342000-2 - Urządzenia głośnikowe.
b) Część 2:
- 38652120-7 - Projektory video.
4. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał
z pomocy podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie części
zamówienia, którą powierzy im do wykonania oraz ich firm.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Dopuszcza się złożenie ofert częściowych

NIE

TAK
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CZĘŚĆ 1
1. Sprzęt elektro-akustyczny:
1.1 System głośnikowy dla Sceny im. H. Mikołajskiej w PKiN
a) Dwa aktywne zestawy głośnikowe nisko-tonowe dedykowane do systemu liniowego o stałej
krzywiźnie. Stanowiące 2 subwoofery wraz z 2 ramami do podwieszania.
b) Osiem aktywnych modułów szerokopasmowych systemu liniowego o stałej krzywiźnie.
Stanowiących 2 głośniki frontowe i 2 głośniki tylne wraz z 4 ramami do podwieszania.
c) Cztery aktywne zestawy głośnikowe. Stanowiące 4 głośniki odsłuchowe.
1.2 Bezprzewodowy system mikrofonowy wraz z niezbędnym osprzętem dla Sceny na
Woli im. T. Łomnickiego.
CZĘŚĆ 2
2. Sprzęt multimedialny:
2.1 Projektor multimedialny na Scenę im. H. Mikołajskiej z obiektywem standardowym
2.2 Projektor multimedialny FULLHD, z dodatkowym kompletem obiektywów
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH
NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
NIE

6. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

TAK

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
Cześć 1: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,
Cześć 2: 42 dni licząc od dnia podpisania umowy.
8. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wprowadza szczególnego
warunku w tym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wprowadza szczególnego
warunku w tym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali
co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie:
- część 1 - sprzętu elektro-akustycznego o wartości brutto minimum 100.000 zł,
- część 2 - sprzętu multimedialnego o wartości brutto minimum 80.000 zł.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy
Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z
pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie części
zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm.
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IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMOGÓW SIWZ

1.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
- oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, odpowiednio, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale
IX pkt 3-4 niniejszej SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na
wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej złożą:
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu dostaw stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

4.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, zamawiający żąda na
wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej, następujących dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5.

6.

7.

8.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi określone w treści
siwz wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: opisy techniczne, foldery lub
katalogi oferowanych urządzeń wyspecyfikowanych w formularzu cenowym zawierające
zestawienie parametrów technicznych potwierdzających spełnienie minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.

10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów oświadczeń, o których mowa w pkt 1.
11.

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 ustawy pzp
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14.

15.

16.

17.

X.

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do
siwz.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o których mowa w rozdz. IX ust. 1 tiret 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
a) pisemnie, na poniższy adres: Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy Plac Defilad 1, Pałac
Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa,
b) pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.gurdziel@teatrdramatyczny.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
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XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- w sprawach formalnych: Małgorzata Gurdziel
e-mail: malgorzata.gurdziel@teatrdramatyczny.pl
- w sprawach merytorycznych: Mariusz Guglas
e-mail: m.guglas@teatrdramatyczny.pl
XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
- część 1 - 2.000 zł (dwa tysiące złotych),
- część 2 – 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych).
Dopuszczalne formy wadium:

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego w banku ALIOR BANK S.A. nr konta: 57 2490 0005 0000 4530 9413
0960 z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony – znak sprawy 04/P/2018 r.”
Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty
w oddzielnej kopercie.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
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9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5
ustawy.
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w
ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
2. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy.
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6. Forma oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez wykonawcę.
7. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
8. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub
maszynopisu.
9. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez
niego tekst muszą być parafowane i datowane.
11. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ,
b) formularz cenowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ,
c) dokumenty określone w rozdz. IX pkt 1 SIWZ,
d) dokumenty określone w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.
e) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec
w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na
<NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA
OTWARCIA OFERT>
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Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b)
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1137, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176, ze zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
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postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie pl. Defilad 1, w terminie
do dnia 11 września 2018 r. do godziny 13.30.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 11 września 2018 r. o godz.
13.45.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cena oferty stanowić będzie:
cenę całkowitą podaną w ofercie,
4. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:
umowne.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Cenę oferty należy wyrazić:
w złotych polskich, rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN. 	
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XIX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Gwarancja

30 %

3.

Czas reakcji serwisowej

10 %

2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
a) kryterium najniższa cena:
Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/ wartość brutto w ofercie badanej x 60 pkt.
b) kryterium gwarancja: oferta otrzyma ilość punktów w zależności od wariantu:
1) okres Gwarancji 24 miesięcy – 0 pkt,
2) okres Gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt,
3) okres Gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt,
4) okres Gwarancji 60 miesięcy – 30 pkt.
Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancja krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie
terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub nie złożenie oświadczenia w zakresie
oferowanego terminu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
c) kryterium czas reakcji serwisu: Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji serwisu:
- 12 godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki – otrzyma 10 pkt,
- 24 godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki – otrzyma 5 pkt,
- 36 godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki – otrzyma 0 pkt,
Za czas reakcji serwisu uznaje się przybycie do siedziby Zamawiającego oraz wstępne
oszacowanie sposobu i terminu usunięcia awarii lub usterki. Wykonawca nie może zaoferować
czasu reakcji serwisu dłuższego niż 36 godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki.
Zaoferowanie czasu reakcji serwisu dłuższego niż 36 godzin lub nie złożenie oświadczenia
w zakresie oferowanego czasu reakcji serwisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość pkt
w ww. kryteriach oceny.
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XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
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.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Inne informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać dane niezbędne
do przygotowania umowy o udzielenie zamówienia.
XXI. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga
wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XXII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na
tej stronie.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
7. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę
informację na tej stronie.
XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 8 wzoru umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
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XXIV. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OCHRONY
PRAWNEJ
W TOKU POSTĘPOWANIA

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) zaniechania odrzucenia oferty uznanej za najkorzystniejszą;
e) zaniechania wykluczenia wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą;
f) opisu przedmiotu zamówienia;
g) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
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.
Odwołanie wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
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5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI
„Środki ochrony prawnej” ustawy.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2018 r.

……………………………….
(podpis zamawiającego)
Załączniki do niniejszej SIWZ:
1.
wzór formularza ofertowego,
2.
wzór formularza cenowego,
3.
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4.
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
5.
wzór umowy,
6.
wzór wykazu dostaw,
7.
opis przedmiotu zamówienia,
8.
oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca/Wykonawcy:
………………………………….
Nazwa, adres, e-mail
Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów), oferując realizację na rzecz
Zamawiającego Teatru Dramatyczny M. St. Warszawy zamówienia publicznego na: dostawę
sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1.
2.
3.

zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ oraz wzoru umowy dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
zrealizuję przedmiot zamówienia na warunkach:

CZĘŚĆ 1:
3.1. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
................(netto) PLN (słownie: ..............................złotych) plus należny podatek VAT 23%
w wysokości ................PLN, co czyni łącznie cenę brutto........................PLN
(słownie................................................. złotych),
3.2.Okres Gwarancji – 24/36/48/60* miesięcy od daty odbioru końcowego
bezusterkowego,
3.3. Oferuję czas reakcji serwisu: - 12/24/36* godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii
lub usterki.
CZĘŚĆ 2:
3.1. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
................(netto) PLN (słownie: ..............................złotych) plus należny podatek VAT 23%
w wysokości ................PLN, co czyni łącznie cenę brutto........................PLN
(słownie................................................. złotych),
3.2.Okres Gwarancji – 24/36/48/60* miesięcy od daty odbioru końcowego
bezusterkowego,
3.3. Oferuję czas reakcji serwisu: - 12/24/36* godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii
lub usterki.
4. Termin wykonania: oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych
w rozdz. VII siwz.
5. Termin płatności faktury - 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
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6. składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej*),
7. Oświadczam, iż podany w mojej ofercie faks o numerze .............................. będzie
utrzymywany w gotowości do transmisji przez okres trwania postępowania.
8. Oświadczam (my), iż posiadam (my) adres e-mail ........................... do kontaktu
z Zamawiającym w okresie trwania postępowania.
9. oświadczam, iż jestem związany ww. ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia
ofert.
10. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*)
11. Przy realizacji zamówienia zamierzam(y) korzystać z pomocy podwykonawców
w następującym zakresie………………………………………………………
12. Nazwy firm podwykonawców………………………………………………
13. Oświadczam, wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych
w rozumieniu RODO obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
14. wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów
złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
*) niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza cenowego

FORMULARZ CENOWY
	
  

CZĘŚĆ 1
1. Sprzęt elektro-akustyczny:
1.1 System głośnikowy dla Sceny im. H. Mikołajskiej w PKiN
Lp.

Nazwa towaru

ilość

cena

wartość netto

wartość brutto

jednostkowa netto
1.

aktywny zestaw
głośnikowy niskotonowy dedykowany do
systemu liniowego o
stałej krzywiźnie
(subwoofer) wraz z
ramą do podwieszania

2
zestawy

2.

aktywny moduł
szerokopasmowy
systemu liniowego
o stałej krzywiźnie wraz
z ramą do podwieszania

8 szt.

3.

aktywny zestaw
głośnikowy

4 szt.
RAZEM
cena brutto
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1.2 Bezprzewodowy system mikrofonowy wraz z niezbędnym osprzętem dla Sceny na Woli im. T.
Łomnickiego
Lp.

Nazwa towaru

ilość

cena

wartość netto

wartość brutto

jednostkowa netto
1.

Zestaw transmisyjny z
nadajnikiem
miniaturowym i kablem

8 kpl.

2.

Nadajnik do ręki
mikrofon
bezprzewodowy

4 szt.

3.

Kapsuła mikrofonowa

1 szt.

4.

Kapsuła mikrofonowa,
dynamiczna

4 szt.

5.

6.

Aktywny spliter
antenowy z zasilaczem
oraz anteną zewnętrzną
o charakterystyce
dookólnej, wraz z
niezbędnym
okablowaniem
Szafka typu rack z
szufladą

2 kpl

1 szt.
RAZEM
brutto

Sumę kwot – „Razem cena całkowita brutto" z pkt 1.1 i 1.2 należy przenieść do pkt 1 formularza
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

________________dn. _______________

______________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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CZĘŚĆ 2
2. Sprzęt multimedialny
Lp.

Nazwa towaru

1.

Projektor multimedialny na Scenę
im. H. Mikołajskiej z obiektywem
standardowym – 1 szt.

2.

Projektor multimedialny FULLHD
z dodatkowym kompletem
obiektywów – 1 szt.

wartość netto

wartość brutto

RAZEM brutto

Kwotę – „Razem cena całkowita brutto" należy przenieść do pkt 1 formularza oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ).

________________dn. _______________

______________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu elektroakustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy” prowadzonego przez
Zamawiającego Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdz. VIII SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego

w

rozdz.

VIII

SIWZ,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów...………………………………………….., w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
Wykonawca:
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu
elektro-akustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy”
prowadzonego przez Zamawiającego Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp.. Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

UMOWA nr .... – wzór
zawarta w dniu ________2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy z siedzibą w Pałacu Kultury i Nauki,
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, REGON: 146463327, NIP: 5252544475, wpisany do
Rejestru Instytucji Artystycznych nadzorowanego przez Prezydenta m. st. Warszawy za
pośrednictwem Biura Kultury Uchwała Nr XLVI/1250/2012 pod numerem RIA/1/2013,
reprezentowanym przez:
.................................
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym ”,
a
..…………. z siedzibą …………………….. wpisaną/nym do ………………………………,
posiadającą nr NIP ……………… REGON ……………. zwaną/nym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Strony zawierają
umowę o następującej treści;

1.

2.

3.

4.
5.

§ 1 [Przedmiot Umowy]
Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego
dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy w terminie i na warunkach określonych
Umową.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy został zawarty w Załączniku nr 1 do
Umowy tożsamym z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących
integralną część Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i prawnych, wcześniej nie używany, zgodny ze złożoną ofertą
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca, w ramach przedmiotu Umowy, dostarczy niezbędne do działania dodatkowe
(akcesoria), zapewniające możliwość należytego użytkowania dostarczonych urządzeń.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia i Formularzem cenowym;
2) Warunkami wynikającymi z przepisów technicznych oraz zaleceń producenta;
3) Wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych;
4) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością
i najwyższymi normami branżowymi;
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6. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego
z przeznaczeniem używania przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim instrukcje
obsługi i karty gwarancyjne.
7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa
w ust. 6 w języku polskim albo w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 2 [Termin wykonania i warunki wykonania przedmiotu Umowy]
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy następujących
terminach:
- Cześć 1: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,
- Cześć 2: 42 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy na własny koszt i ryzyko do

siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z Zamawiającym,
zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. Wraz z dostawą przedmiotu
Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę katalogową, instrukcje oraz
ewentualnie inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy, oraz niezbędne do
prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem używania przedmiotu Umowy, w tym przede
wszystkim instrukcje obsługi i karty gwarancyjne.
3. Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego:
Mariusz Guglas tel. 721 223 345, e-mail: m.guglas@teatrdramatyczny.pl
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y
ze strony Wykonawcy:
_________ tel. _________ , e-mail: ____________,
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y.
4. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą
dokonywane drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których
mowa w ust. 3.
§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy]
1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu
gotowość do odbioru.
2. Odbioru przedmiotu Umowy dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Czynności odbioru będą polegały na:
1) weryfikacji kompletności i zgodności z Umową dostarczonego przedmiotu Umowy;
2) weryfikacji kompletności i zgodności z Umową wszystkich dokumentów złożonych
przez Wykonawcę.
4. Dla dokonania odbioru przedmiotu Umowy, niezbędne jest stwierdzenie kompletności
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6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

i zgodności z Umową dostarczonego przedmiotu Umowy potwierdzonego stosownym
protokołem.
Za datę wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje się datę podpisania przez komisję,
o której mowa w ust. 2, Protokołu odbioru końcowego.
Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to
Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy Wykonawcy termin na
ich usunięcie.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 lub, gdy wady stwierdzone podczas
procedury odbioru usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od Umowy odstąpić,
w całości lub niewykonanej części, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
§ 4 [Wynagrodzenie]
Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
całości przedmiotu Umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę
ofertą, na kwotę netto: ______________ zł (słownie: ______________ zł i __/100), plus
należny
podatek
VAT
w wysokości: ______________ zł (słownie: ______________ zł i __/100), razem brutto:
______________ zł (słownie: ______________ zł i __/100).
W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania
przedmiotu Umowy w tym między innymi koszty transportu, montażu, koszty
przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń, koszty szkoleń, koszty ubezpieczenia,
koszty napraw uszkodzonych elementów wystroju wnętrz, serwis gwarancyjny itp.
Podstawą płatności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT obejmująca
całość przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia
zapisów na fakturach przed ich złożeniem pod rygorem ich nieprzyjęcia.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu
Stron Protokół odbioru końcowego, potwierdzającego odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu
Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia
polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
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§ 5 [Gwarancje i ubezpieczenie]
Wykonawca na przedmiot Umowy udzieli ___ miesięcznej gwarancji liczonej od dnia
podpisania Protokołu odbioru końcowego.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego.
Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w ramach gwarancji
w terminie 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia na adres mail: __________ lub
telefonicznie pod nr: _____________. Przez usunięcie wad i usterek przedmiotu Umowy,
rozumie się naprawę lub wymianę wadliwych komponentów przedmiotu Umowy na nowe
lub dostarczenie urządzeń zastępczych o takich samych lub lepszych parametrach (do
czasu docelowej naprawy). W przypadku wystąpienia wad i usterek, których ze względów
technologicznych nie można usunąć w tym czasie, Wykonawca usunie je w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga aby w przypadku ujawnionych wad i usterek, Wykonawca stawił
się w siedzibie Zamawiającego w czasie …… godzin od momentu ich zgłoszenia, w celu
zdiagnozowania przyczyny wady lub/i usterki.
Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie daje
Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Powyższe nie
będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie
kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie oraz ich potrącenie z zabezpieczenia.
Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad i usterek, które ujawnią się
w okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego
lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód.
Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu Umowy dostarczy
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których powinny być zawarte warunki
serwisowe oraz wszelkie instrukcje obsługi.
Wykonawca zobowiązuje się odebrać wadliwe urządzenia osobiście lub pokryć
koszty ich transportu do i z siedziby Wykonawcy, lub do i z wskazanego przez
Wykonawcę autoryzowanego punktu serwisowego, właściwego dla producenta
dostarczonego przedmiotu Umowy.
Strony przedłużają okres obowiązywania rękojmi do końca okresu gwarancji.

§ 6 [Odstąpienie od Umowy]
1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami, Zamawiający
może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje zobowiązania wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wadliwie lub
w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy,
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2) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje uzasadniona
obawa, iż nie wykona go w terminie i pomimo wezwania do wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie
z Umowy.
W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub
nienależycie wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
proporcjonalne w stosunku do poprawnie wykonanego przedmiotu Umowy,
a Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z częściowego
niewykonania lub częściowego nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 30 dni licząc
od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia
i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać
złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów
Umowy w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania robót innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn,
o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie
tej części innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane zobowiązania do dnia
odstąpienia od Umowy bez naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy do
odszkodowania.

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność]
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia następujących kar umownych:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancji,
w tym za opóźnienie w dostarczeniu komponentów urządzeń wolnych od wad lub
komponentu zastępczego, karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego
dnia po dniu wyznaczonym zgodnie z Umową na usunięcie wad lub dostarczenie
urządzenia wolnego od wad lub urządzenia zastępczego,
3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze Stron,
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy,
4) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
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w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1
Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy.
Kary mogą podlegać sumowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub
rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się
pokryć w całości roszczenia skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez
osoby trzecie, w tym instytucję finansującą.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi
posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają
zwolnienie się Wykonawcy z odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu
cywilnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy w wyniku działania lub zaniechania
Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko
Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za
które ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe w trakcie realizacji Umowy.

§8 [Zmiany Umowy]
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy
wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz strony Umowy wyraziły zgodę
na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze
Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia
któregokolwiek z następujących przypadków:
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a) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
b) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c) zmiana urządzenia w przypadku gdy zaoferowane w ofercie urządzenie zostało
wycofane z produkcji lub nie jest dostępne na rynku, co zostanie potwierdzone
oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Zaoferowane urządzenie
musi posiadać parametry nie gorsze niż określone w treści SIWZ,
d) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku
wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, o zaistnieniu, których Sprzedawca
niezwłocznie powiadomi pisemnie Kupującego podając przyczynę i czas opóźnienia,
a Kupujący wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
	
  

§ 9 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający, informuję, że:
§ Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Teatr Dramatyczny
M. St. Warszawy Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa;
§ inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Dramatycznym M. St. Warszawy jest
Pan Mariusz Chojnowski iod@teatrdramatyczny.pl
§ Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej
realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie
………………….. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
3) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych
wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
4) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
§ Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator
jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w
związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
§ Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres
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§

§
§

§

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że
przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust.
1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który
administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt
3 i 5;:
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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.
§ 10 [Postanowienia końcowe]
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058
z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne
osoby.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
Tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkujące.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
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i.
ii.

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzem cenowym,
Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Dla części 1 - sprzętu elektro-akustycznego:
L.p.:

Przedmiot
zamówienia:

Wartość
zamówienia:

Okres
realizacji
zamówienia:

Podmiot, na rzecz którego
realizowana była dostawa

1.

W załączeniu wykonawca ma obowiązek przedstawić dowody (poświadczenia lub inne)
potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Dla części 2 - sprzętu multimedialnego
L.p.:

Przedmiot
zamówienia:

Wartość
zamówienia:

Okres
realizacji
zamówienia:

Podmiot, na rzecz którego
realizowana była dostawa

1.

W załączeniu wykonawca ma obowiązek przedstawić dowody (poświadczenia lub inne)
potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1
Specyfikacja sprzętu akustycznego
1. Sprzęt elektro-akustyczny:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu głośnikowego wraz
z niezbędnym osprzętem.
Wymagania ogólne:
1. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami mają być ze sobą kompatybilne i nie
mogą mieć elementów zamiennych (preferowany system od jednego producenta).
2. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami muszą posiadać aktualną dokumentację
techniczną.
3. W przypadku awarii, której czas naprawy przekracza 24 godz. – wykonawca zapewnienia
sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż dostarczone urządzenie,
4. Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę corocznego przeglądu
gwarancyjnego systemu, obejmującego przegląd systemu i sporządzenie protokołu, w którym
Wykonawca wyszczególni dokonane czynności i udzieli zaleceń co do sposobu dalszego
użytkowania systemu, sposobu jego konserwacji.
1.1
system głośnikowy dla Sceny im. H. Mikołajskiej w PKiN
Dwa aktywne zestawy głośnikowe nisko-tonowe dedykowane do systemu liniowego
o stałej krzywiźnie. Stanowiące 2 subwoofery
Wymagane parametry minimum:
Konfiguracja

subbas

Przetworniki

1x ≥ 18"

Częstotliwość odcięcia (-6 dB)

≤ 38 Hz

Częstotliwość odcięcia (-10 dB)

≤ 33 Hz

Maksymalny SPL (w odl. 1m)

≥ 135 dB

Moduł wzmacniacza

≥ 1x 1000W mocy ciągłej, klasa D

Obudowa

Sklejka

Kolor

Czarny
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System mocowania

Zintegrowany,
bez bolców i elementów doczepianych do
obudowy

Gniazdo statywowe

Zintegrowane, gwintowane

Wymiary

Nie większe niż 550 x 590 x 640 mm

Waga

Nie większa niż 46 kg

Korekcja zakresu małych częstotliwości ≥ 2 punktowa (praca w trybie normalnym,
podbicie zakresu małych częstotliwość w trybie
zabezpieczającym
nadmierne
wychylenie
membrany)
Przełącznik polaryzacji

tak

Chłodzenie

Wentylator o zmiennej prędkości pracy

Zabezpieczenie wzmacniacza

Termiczne, przeciwzwarciowe, typu GuardRail
lub równoważne

Zabezpieczenie przetworników

Termiczne, ograniczenie wychylenia

Zasilacz

Uniwersalny 100 – 240 VAC

Inne

- wejście liniowe na złączu typu XLR
- wyjście bezpośrednie za wejściem liniowym na
złączach XLR
- złącze zasilania 230VAC na złączu typu
PowerCon
- złącze "podaj dalej" zasilania 230VAC na
złączu typu PowerCon
- dioda określająca stan pracy z możliwością
zmiany
trybu
między
przynajmniej
następującymi wartościami: włączony, limiter,
wyłączony
- przyłącze zdalnej kontroli głośności
- funkcja automatycznego przechodzenia w stan
wstrzymania
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Dwie Ramy do podwieszania subwooferów
Rama dedykowana do opisanego powyżej
systemu, pozwalająca na podwieszenie do pięciu
elementów (zestawów głośnikowych), z
odpowiednimi kątami. Wykonana z aluminium.
Współczynnik
bezpieczeństwa
dla
zawieszonych dwóch elementów basowych i
pięciu elementów szerokopasmowych co
najmniej 9:1.Kazda z ram powinna być
wyposażona w ręczną wciągarkę łańcuchową,
wyposażoną w łańcuch o długości min 4m i
udzwigu min 250 kg. Wciagarka powinna być
dopuszczona do pracy na scenie.
Osiem aktywnych modułów szerokopasmowy systemu liniowego o stałej krzywiźnie
Stanowiących 2 głośniki frontowe i 2 głośniki tylne.
Wymagane parametry minimum:
Konfiguracja

2-drożna

Przetworniki

1x wysoko-tonowy ≥ 1,75"
1x nisko-tonowy ≥ 12"

Pasmo przenoszenia (-6 dB)

≥ 49Hz – 18 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

≥ 44Hz – 20 kHz

Dyspersja horyzontalna

≤ 90 stopni

Dyspersja wertykalna

≥ 18 stopni

Maksymalny SPL (w odl. 1m)

≥ 131 dB

Moduł wzmacniacza

≥ 2x 500W mocy ciągłej, klasa D

Obudowa

Materiał ABS odporny na uderzenia, kształt
umożliwiający
położenie
modułu
na
powierzchni z kątem 0 stopni

Kolor

Czarny

System mocowania

Zintegrowany,
bez konieczności stosowania narzędzi,
bez bolców i elementów doczepianych do
obudowy

Gniazdo statywowe

Zintegrowane,
z możliwością zmiany kąta nachylenia 0 – 9
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stopni
Wymiary

Nie większe niż 390 x 600 x 430 mm

Waga

Nie większa niż 25 kg

Korekcja zakresu małych częstotliwości ≥ 3 punktowa (praca z subbasem, praca bez
subbasu w trybie normalnym, podbicie zakresu
małych
częstotliwość
w
trybie
zabezpieczającym
nadmierne
wychylenie
membrany)
Strojenie

1-przełącznikowe, zintegrowane z modułem, z
co najmniej 5 pozycjami

Przełącznik polaryzacji

nie

Chłodzenie

Wentylator o zmiennej prędkości pracy

Zabezpieczenie wzmacniacza

Termiczne, przeciwzwarciowe

Zabezpieczenie przetworników

Termiczne, ograniczenie wychylenia

Zasilacz

Uniwersalny 100 – 240 VAC

Inne

- wejście liniowe na złączu typu XLR
- wyjście bezpośrednie za wejściem liniowym na
złączach XLR
- złącze zasilania 230VAC
- złącze "podaj dalej" zasilania 230VAC
- dioda określająca stan pracy z możliwością
zmiany
trybu
między
przynajmniej
następującymi wartościami: włączony, limiter,
wyłączony
- przyłącze zdalnej kontroli głośności
- funkcja automatycznego przechodzenia w stan
wstrzymania
Cztery Ramy do podwieszania głośników
Rama dedykowana do opisanego powyżej
systemu, pozwalająca na podwieszenie do pięciu
elementów (zestawów głośnikowych), z
odpowiednimi kątami. Wykonana z aluminium.
Współczynnik
bezpieczeństwa
dla
zawieszonych dwóch elementów basowych i
pięciu elementów szerokopasmowych co
najmniej 9:1. Każda z ram powinna być
wyposażona w ręczną wciągarkę łańcuchową,
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wyposażoną w łańcuch o długości min. 4m i
udźwigu min. 250 kg. Wciągarka powinna być
dopuszczona do pracy na scenie.
Cztery aktywne zestawy głośnikowe. Stanowiące cztery głośniki odsłuchowe.
Wymagane parametry minimalne
Konfiguracja

2-drożna

Przetworniki

Wysoko-tonowy 1.4"
Nisko-tonowy 12"

Pasmo przenoszenia (-6 dB)

≥ 50Hz – 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

≥ 45Hz – 20 kHz

Dyspersja

Koncentryczna 75 stopni

Maksymalny SPL (w odl. 1m)

≥ 132 dB

Moduł wzmacniacza

≥ 2000 W , klasa D

Obudowa

ABS odporna na uderzenia,
możliwość pracy w trybie odsłuchu scenicznego

Kolor

Czarny

Wymiary

Nie większe niż 610 x 360 x 350 mm

Waga

Nie większa niż 18 kg

Korekcja

Wbudowany procesor DSP z możliwością
zapisywania ustawień użytkownika. Gotowe
„presety” przygotowane przez producenta takie
jak np. tryb monitora scenicznego , tryb live itp.
Informacje wyświetlane na wbudowanym
wyświetlaczu LCD

Opóźnienie

Przynajmniej 90 milisekund, 33 mtr.

Wejścia

- wejścia mikrofonowo-liniowe na złączu typu
kombo XLR/TRS, regulacja czułości co
najmniej 2 stopniowa
- wejście liniowe mini jack 3.5mm

Wyjścia

- bezpośrednie dla wejść na złączach XLR/TRS
na złączach typu XLR
- sumy po potencjometrach poziomu sygnałów
wejściowych na złączu XLR

Inne

- dioda określająca stan pracy z możliwością
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zmiany
trybu
między
przynajmniej
następującymi wartościami: włączony, limiter,
wyłączony
- złącze zasilania typu IEC z blokadą
- możliwość pracy na statywie na wprost jak i z
pochyleniem
1.2 Bezprzewodowy system mikrofonowy wraz z niezbędnym osprzętem dla Sceny na
Woli im. T. Łomnickiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu
mikrofonowego wraz z niezbędnym osprzętem. W ramach zamówienia należy dostarczyć
kompletny system składający się z urządzeń zamontowanych w szafie sprzętowej,
okablowania i akcesoriów. System należy podłączyć do istniejącej infrastruktury sygnałowej
będącej w posiadaniu Zamawiającego, a następnie przeprowadzić pomiary linii sygnałowych
i strojenie systemu. Po sporządzeniu dokumentacji powykonawczej należy przeprowadzić
szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. W okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę corocznego przeglądu gwarancyjnego
systemu, obejmującego przegląd systemu i sporządzenie protokołu w którym Wykonawca
wyszczególni dokonane czynności i udzieli zaleceń co do sposobu dalszego użytkowania
systemu, sposobu jego konserwacji. Oferowany system musi być kompatybilny
z zainstalowanymi i używanymi urządzeniami w obiekcie Scena na Woli im. T. Łomnickiego
w Warszawie (stół mikserski/ sound board - DIGICO LD7 oraz Soundcraft Studio Live,
system nagłośnieniowy L’acoustiks). System musi dawać możliwość oferowania powyżej
3500 wybieranych częstotliwości, w pełni przestrajalny w stabilnym zakresie UHF. Odbiornik
jak i nadajnik muszą mieć metalową obudowę.
Wymagania ogólne:
1. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami mają być ze sobą kompatybilne i nie
mogą mieć elementów zamiennych (preferowany system od jednego producenta).
2. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami muszą posiadać aktualną dokumentację
techniczną.
3. W przypadku awarii, której czas naprawy przekracza 24 godz. - zapewnienie sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach niż dostarczone urządzenie,
4. Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.
Poniżej - specyfikacje techniczne urządzeń i elementów:

1. Zestaw transmisyjny z nadajnikiem miniaturowym i kablem :
w tym:
1.1 Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych
8 szt.
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Praca w zakresie częstotliwości:
Wymiary odbiornika nie większe niż:

470 MHz - 937,5 MHz
210 x 220 x 45 mm

Wyświetlacz:
Kompander:
THD, całkowite zniekształcenia
harmoniczne:
Waga odbiornika:
Wyjścia audio:

OLED
HDX
≤ 0.9 %

Stosunek sygnał/szum nie większy niż:
Modulacja:
Możliwość częstotliwości odbioru systemu:

Czułość RF:
Equalizer:

Praca w przedziale temperatury:
Praca w trybie:
1.2. Nadajnik miniaturowy „bodypack”
8 szt.
Wymiary nie większe niż:
Kompander:
THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne
Waga (z bateriami):
Stosunek sygnał/szum
Pasmo przenoszenia:
RF moc wyjściowa:

≤ 980 g
gniazdo 6,3mm niesymetryczne +12 dBu
gniazdo XLR symetryczne + 18 dBu
≥ 115 dBA
FM
Max. 3520 częstotliwości odbioru,
regulacja w krokach 25 kHz,
20 banków częstotliwości,
każda z 32 kanałami fabrycznymi, bez
intermodulacji,
6 banków częstotliwości z maksymalnie
programowalnymi kanałami
< 2.5 µV dla 52 dBA
Ustawienie 1:
Flat
Ustawienie 2:
Low Cut (-3 dB przy 180 Hz)
Ustawienie 3:
Low Cut / High Boost (-3 dB przy 180 Hz,
+6 dB przy 10 kHz)
Ustawienie 4:
High Boost (+6 dB przy 10 kHz)
od -10 st. C do + 55 st. C
True Diversity

85 x 65 x 25 mm
HDX
≤ 0.9 %
≤ 160 g
≥ 115 dBA
mic. 80 - 18 000 Hz
line: 25 - 18 000 Hz
przełączalna:
Low: typ. 10 mW,
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Czas pracy z bateriami:
Praca w przedziale temperatury:
Modulacja:

Standard: typ. 30 mW,
High: typ. 50 mW
≤8h
od -10 st. C do + 55 st. C
FM

2. Nadajnik do ręki mikrofon bezprzewodowy 4 szt.
Wymiary nie większe niż:
dł. 270 mm, śred. 55 mm
Kompander:
HDX
Waga (z bateriami):
≤ 450 g
Stosunek sygnał/szum:
≤ 115 dBA
Pasmo przenoszenia:
mic. 80 – 18 000 Hz
RF moc wyjściowa:
przełączalna:
Low: typ. 10 mW,
Standard: typ. 30 mW,
High: typ. 50 mW
Czas pracy z bateriami:
≤8h
Praca w przedziale temperatury:
od -10 st. C do + 55 st. C
Modulacja:
FM
3. Kapsuła mikrofonowa 1 szt.
Charakterystyka:
kardioidalna
Wymiary nie większe niż:
dł. 12 mm, śred. 6 mm
Pasmo przenoszenia:
100 – 20 000 Hz
Maksymalny SPL
133 dB
Nominalna impedancja
≤ 1 000 Ohm
Materiał z czego wykonana
metal
Kabel stalowy umożliwiający montaż kapsuły ze złączem kompatybilnym z
nadajnikami RF
4. Kapsuła mikrofonowa, dynamiczna (przykładowo: MMD 935-1 BK lub równoważna)
- 4szt.
dynamiczna
Rodzaj:
Charakterystyka:
kardioidalna
SPL (ciśnienie akustyczne) nie mniejszy niż:
150 dB
Czułość AF: nie mniejsza niż:
1,9 mV/Pa
Kosz kapsuły wykonany z metalu w kolorze czarnym.
5. Aktywny spliter antenowy z zasilaczem 2 kpl.
Do rozdzielania sygnału antenowego z dwóch anten odbiorczych na cztery odbiorniki
pracujące w systemie odbioru różnicowego
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4-kanałowy aktywny spliter z zasilaczem oraz z dwoma antenami zewnętrznymi
o charakterystyce dookólnej.
Kompatybilny z powyższymi odbiornikami bezprzewodowego systemu RF
Niezbędne okablowanie zapewniające działanie całego systemu.
Ilość wejść sygnałowych:
2 – dla systemu z odbiorem
różnicowym
Ilość wyść sygnałowych:
4 pary – dla podłączenia nie mniej niż 4
odbiorników z systemu odbioru
różnicowego
Obudowa:
metalowa
Wyposażenie:
komplet okablowania
6. Szafka typu rack z szufladą (rackową z zamkiem)
Materiał:
Sklejka pokryta folią fenolową łączona
kształtownikami aluminiowymi
Rodzaj podstawy:
Koła 100 mm
Wnętrze:
Indywidualnie zaprojektowane, pod
potrzeby
zabezpieczenia
transportowego
i
użytkowego,
zamontowanego wewnątrz sprzętu
Klapa na zamkach motylkowych. Obszycie sygnałowe, listwa zasilająca, przyłącze
zasilające
Uchwyty do przenoszenia skrzyni.
Szafka musi zawierać szufladę.
Wnętrze skrzyni i szuflady zorganizowane w sposób zabezpieczający urządzenia
przed uszkodzeniem.
Wnętrze szuflady dostosowane do magazynowania nadajników bezprzewodowych,
mikrofonów oraz niezbędnych akcesoriów.
kolor:
czarny mat
wyściółka:
gąbka

CZĘŚĆ 2
Specyfikacja sprzętu multimedialnego
1. Wymagania ogólne:
1. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami mają być ze sobą kompatybilne i nie
mogą mieć elementów zamiennych (preferowany system od jednego producenta).
2. W okresie gwarancji serwis sprzętu musi odbywać się w serwisie autoryzowanym przez
producenta oferowanego urządzenia.
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3. W przypadku awarii, której czas naprawy przekracza 24 godz. - zapewnienie sprzętu
zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie.
4. Dostawca zapewnia w okresie gwarancyjnym wykonanie min. 6 przeglądów oraz
ewentualnej aktualizacji oprogramowania.
5. Dostawca przedstawi dokument potwierdzający autoryzację serwisową na możliwość
wykonywania usług napraw, konserwacji projektorów producenta oraz certyfikat producenta
potwierdzający możliwość napraw i konserwacji projektorów laserowych.
6. Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Po dokonaniu dostawy sprzętu Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę corocznego
przeglądu gwarancyjnego systemu, obejmującego przegląd systemu i sporządzenie protokołu,
w którym Wykonawca wyszczególni dokonane czynności i udzieli zaleceń co do sposobu
dalszego użytkowania systemu, sposobu jego konserwacji.
2

Sprzęt multimedialny:

2.1
Projektor multimedialny na Scenę im. H. Mikołajskiej z obiektywem
standardowym.
- Technologia 1-DLP
- Źródło światła: Monochromatyczne źródło światła laserowego. Minimum dwumodułowe
źródło światła
- Żywotność źródła światła: min 20 000 godzin
- Jasność min 10 000 lm
- Kontrast min 10 000:1
- Rozdzielczość minimum WXGA min (1280x800)
- Elektryczne sterowanie obiektywem w pionie i poziomie (min. pion: +60%, -15%; poziom:
+30%, -10%)
- Możliwość pracy w trybie ciągłym 24 godziny na dobę
- Projektor powinien posiadać możliwość wewnętrznego ustawiania ostrości
- Możliwość korekcji trapezowej w pionie i poziomie
- Możliwość korekcji rogów, korekcji krzywizny cylindrycznej i sferycznej
- Możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji (360 stopni w przestrzeni)
- Możliwość obrotu obrazu
- Wejście HDMI, DVI, VGA, LAN
- Funkcja przesłony realizowana za pomocą wyłączenia źródła światła
- Współpraca ze standardem HDBaseT lub kompatybilnym
- Możliwość sterowania projektorem za pomocą komend PJ-Link
- Urządzenie kompatybilne z Art.-Net
- Możliwość integracji z konsolą oświetleniową
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- Sterowanie projektorem za pomocą zewnętrznego oprogramowania producenta (sterowanie,
warping, Edge-blending)
- Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej
- Masa: poniżej 28 kg
- Poziom hałasu: nie więcej niż 41 dB
- Możliwość przestawienia projektora w tryb cichej pracy poniżej 38 dB
- Możliwość płynnego sterowania jasnością projektora
- Kolor obudowy: czarny
- Możliwość stosowania wymiennej optyki,
- Dostępność optyki do projektora w zakresie ogniskowych od 0.38 do 9.0
- Dostępna optyka musi być optyką producenta, bez stosowania zamienników i adapterów
- Projektor powinien być dostarczony z obiektywem producenta, bez stosowania
zamienników
i adapterów o w przedziale ogniskowej (1.8-2.5):1
- Dostawca zapewnia w okresie gwarancyjnym wykonanie 6 przeglądów oraz ewentualnej
aktualizacji oprogramowania.
- Dostawca przedstawi dokument potwierdzający autoryzację serwisową na możliwość
wykonywania usług napraw, konserwacji projektorów producenta oraz certyfikat producenta
potwierdzający możliwość napraw i konserwacji projektorów laserowych.
2.2
Projektor multimedialny FULLHD, z dodatkowym kompletem obiektywów
- Technologia 1-DLP
- Źródło światła: Monochromatyczne żródło światła laserowego. Minimum dwumodułowe
źródło światła
- Żywotność źródła światła: min. 20 000 godzin
- Jasność min. 7000 lm
- Kontrast min. 10 000:1
- Rozdzielczość minimum WXGA min. (1280x800)
- Elektryczne sterowanie obiektywem w pionie i poziomie (min. pion: +60%, -15%; poziom:
+30%, -10%)
- Możliwość pracy w trybie ciągłym 24 godziny na dobę
- Projektor powinien posiadać możliwość wewnętrznego ustawiania ostrości
- Możliwość korekcji trapezowej w pionie i poziomie
- Możliwość korekcji rogów, korekcji krzywizny cylindrycznej i sferycznej
- Możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji (360 stopni w przestrzeni)
- Możliwość obrotu obrazu
- Wejście HDMI, DVI, VGA, LAN
- Funkcja przesłony realizowana za pomocą wyłączenia źródła światła
- Współpraca ze standardem HDBaseT lub kompatybilnym
- Możliwość sterowania projektorem za pomocą komend PJ-Link
- Urządzenie kompatybilne z Art.-Net
- Możliwość integracji z konsolą oświetleniową
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- Sterowanie projektorem za pomocą zewnętrznego oprogramowania producenta (sterowanie,
warping, Edge-blending)
- Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej
- Masa: poniżej 24 kg
- Poziom hałasu: nie więcej niż 36 dB
- Możliwość płynnego sterowania jasnością projektora
- Kolor obudowy: czarny
- Możliwość stosowania wymiennej optyki,
- Dostępność optyki do projektora w zakresie ogniskowych od 0.38 do 9.0
- Dostępna optyka musi być optyką producenta, bez stosowania zamienników i adapterów
- Projektor powinien być dostarczony z 3 obiektywami tego samego producenta, bez
stosowania zamienników i adapterów, w przedziale ogniskowych :
1. 1.8-2.5:1
2. 0.6-0.8:1
3. 2,3-3,6:1
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Załącznik nr 8 do SIWZ
...............................................
( pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy na: Dostawę sprzętu elektroakustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy stosownie do
art. 26 ust. 2 lit d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) oświadczamy, że:
- należymy do grupy kapitałowej/nie należymy do grupy kapitałowej *.
* niewłaściwe skreślić
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy wypełnić poniższe:

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej

Adres
podmiotu

1

2

1
2
3

PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy
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