SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/

Nazwa zamówienia:
„Dostawa sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego
m.st. Warszawy”.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Znak sprawy: 03/P/2019 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) 656-68-40; 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 2019 r. poz. 1843),
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; 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 przetargu nieograniczonego. W przypadku przetwarzania danych
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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;
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;
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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 - 3 został określony w załączniku nr 5 do siwz. Wykonawca będzie zobowiązany
dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do siedziby Zamawiającego.
2. Kody CPV:
a) Część 1: 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający,
b) Część 2: 38652120-7 - projektory video,
c) Część 3: 32342300-5 – mikrofony i zestawy głośnikowe.
IV.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych

NIE

TAK

CZĘŚĆ 1: Dostawa sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.
CZĘŚĆ 2: Dostawa sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.
CZĘŚĆ 3: Dostawa sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.
V.

INFORMACJA
POLEGAJĄCYCH
BUDOWLANYCH

O
NA

PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
POWTÓRZENIU
PODOBNYCH
ROBÓT

Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
NIE

VI.

INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

TAK

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy:
Cześć 1-3: w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.
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VIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 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: Zamawiający nie wprowadza szczególnego
warunku w tym zakresie.
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.
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8. 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.
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 3
do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, odpowiednio, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

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 niniejszej SIWZ.

3.

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;

4.

5.

6.

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 (określonych w formularzu ofertowym) 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.
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7.

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.

8.

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.

9.

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.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. 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
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.
12. 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.
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13.

14.

15.

X.

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: m.karon@teatrdramatyczny.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- w sprawach formalnych: Michał Magdziak
- w sprawach merytorycznych: Mateusz Karoń
e-mail: m.karon@teatrdramatyczny.pl
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
7

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.
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.
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)
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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 6 do
SIWZ,
c) oświadczenia określone w rozdz. IX pkt 1 SIWZ,
d) dokumenty określone w rozdz. IX pkt 4 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>
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,
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- 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
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,
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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 19 grudnia 2019 r. do godziny 12.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz.
12.15.
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.
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 %
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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 28 miesięcy – 10 pkt,
3) okres Gwarancji 32 miesięcy – 20 pkt,
4) okres Gwarancji 36 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.
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.
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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.
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
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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.
XXIV. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.

4.

W

OCHRONY
PRAWNEJ
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;
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f) opisu przedmiotu zamówienia;
g) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.
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.
7.
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.
8.
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 .
9.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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 11 grudnia 2019 r.

..........................……………………………….
(podpis zamawiającego)
Załączniki do niniejszej SIWZ:
1. wzór formularza ofertowego,
2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
4. wzór umowy,
5. opis przedmiotu zamówienia,
6. formularz cenowy.
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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:
Dostawa 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,
oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

a) CZĘŚĆ 1: na następujących warunkach:
3.1. Cena 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 – 24/28/32/36* miesięcy od daty odbioru końcowego
bezusterkowego,
3.3. Oferuję czas reakcji serwisu: - 12/24/36* godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii
lub usterki.
b) CZĘŚĆ 2: na następujących warunkach:
3.1. Cena 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 – 24/28/32/36* miesięcy od daty odbioru końcowego
bezusterkowego,
3.3. Oferuję czas reakcji serwisu: - 12/24/36* godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii
lub usterki.
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c) CZĘŚĆ 3: na następujących warunkach:
3.1. Cena 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 – 24/28/32/36* 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 terminie 10 dni licząc od
dnia podpisania umowy.
5. Termin płatności faktury - 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
6. składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej*),
7. Oświadczam (my), iż posiadam (my) adres e-mail ........................... do kontaktu
z Zamawiającym w okresie trwania postępowania.
8. Oświadczam, iż jestem związany ww. ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia ofert.
9. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*)
10. Przy realizacji zamówienia zamierzam(y) korzystać z pomocy podwykonawców
w następującym zakresie………………………………………
11. Nazwy firm podwykonawców (o ile są znane) ……………………………………………
12. 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.
13. 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 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 3 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 4 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 2019 r. poz. 1843) 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 5 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, które
stanowią integralne części 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 ofertowym;
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.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 2 [Termin wykonania i warunki wykonania przedmiotu Umowy]
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni
licząc od dnia podpisania umowy.
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.
Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego:
Mateusz Karoń tel. ………………….., e-mail: m.karon@teatrdramatyczny.pl
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y
ze strony Wykonawcy: _________ tel. _________ , e-mail: ____________,
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y.
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]
Po wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu
gotowość do odbioru.
Odbioru przedmiotu Umowy dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiającego.
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.
Dla dokonania odbioru przedmiotu Umowy, niezbędne jest stwierdzenie kompletności
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.
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 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.
Zapłata będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
o którym mowa w art.108a-108d ustawy o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 1520).

§ 5 [Gwarancje i ubezpieczenie]
1. Wykonawca na przedmiot Umowy udzieli ….. miesięcznej gwarancji liczonej od dnia
podpisania Protokołu odbioru końcowego.
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2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego.
3. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w ramach gwarancji
w terminie 5 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.
4. 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.
5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
6. 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.
7. 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.
8. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu Umowy dostarczy
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których powinny być zawarte warunki
serwisowe oraz wszelkie instrukcje obsługi.
9. 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.
10. 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,
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
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2.

3.

4.

5.

6.

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 zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę 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
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1
Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy.
2. Kary mogą podlegać sumowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania
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1.
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3.
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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 za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy.
§8 [Zmiany Umowy]
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy
wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
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.
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:
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.
Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
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§ 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 przetargu
nieograniczonego. 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
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;
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− 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:
i.
Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzem cenowym,
ii.
Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1
Specyfikacja sprzętu akustycznego
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.
5. 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. Konsoleta cyfrowa
Możliwości miksowania 72 kanały mono i 8 stereo.
Wbudowane dwa porty połączeniowe protokołu Dante pracujące z rozdzielczością 32 bit
48kHz.
Możliwość konfiguracji automatycznej do 8 zewnętrznych cyfrowych, zbiorczych
przetworników analogowo cyfrowych i cyfrowo analogowych.
Możliwość połączenia do 4 konsolet cyfrowych w sieci Dante w celu współdzielenia
sygnałów audio i kontroli analogowych przetworników wejściowych.
Kompensacja sygnału audio pomiędzy konsoletami w sieci Dante.
3 sloty na karty rozszerzeń wejść i wyjść o rozdzielczości bitowej nie mniejszej jak 32bit
48kHz,
8 wejść i 8 wyjść wbudowanych.,
24 szyn miksowania AUX,
8 szyn matrycowych z funkcją miksowania AUX.
Dwa procesory dynamiki i 4 zakresowy pełny korektor parametryczny z filtrem
górnoprzepustowym na wyposażeniu każdego kanału wejściowego.
Cyfrowe opóźnienie do 1 sekundy na każdym kanale wejściowym i wyjściowym.
Stateczna wewnętrzna automatyka zapisująca wszystkie parametry konsolety.
16 grup DCA, 8 grup wyciszania z funkcją DIM,
34 Tłumiki w czterech bankach dowolnie konfigurowalnych.
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16 przycisków definiowalnych przez użytkownika.
Złącze GPI/O z 5 wejściami i wyjściami,
16 bitowy , o wielkości 10.4” i rozdzielczości 800x600 pixeli dotykowy ekran.
Rack efektowy zawierający do 8 efektów zamiennych na tercjowe korektory graficzne lub
efekty VCM , jeden rack tercjowych korektorów graficznych z 8 urządzeniami zamiennie z
mikserem automatycznym.
Jedno wbudowane wyjście AES/EBU. Złącze USB do archiwizacji ustawień konsolety i
nagrywania / odtwarzania plików audio w formacie Mp3.
Dołączone oprogramowanie do Konsolety pozwalające na edytowanie ustawień konsolety
offline/ online zarówno na platformę PC jak i MAC.
Dante Virtual Soundcard. Mikser dźwięku jest
uzupełnieniem istniejącego na wyposażeniu systemu nagłośnieniowego
2. moduł połączeniowy (Interfejs I/O)
Przetwornik analogowo cyfrowy obsługujący protokół Dante
Minimum 24 wejścia analogowe
Minimum 16 wyjść analogowych
Minimum 8 wyjść po formacie AES
2 wejścia EtherCON do obsługi protokołu Dante
Zakres częstotliwości przenoszenia +0.5, –1.5 dB 20 Hz-20 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne nie przekraczające 0.05% 20 Hz-20 kHz@+4 dBu
into 600Ω
Zakres dynamiki 112dB
Dioda sygnalizująca obecność zasilania Phantom +48V dla każdego kanału wejściowego.
Dioda sygnalizująca obecność pojawiającego się sygnału dla każdego kanału wejściowego
Dioda sygnalizująca przesterowanie sygnału dla każdego kanału wejściowego.
Dioda sygnalizująca obecność sygnału dla każdego wyjścia liniowego analogowego.
Panel wraz z wyświetlaczem umożlwiający ustawienie podstawowych parametrów
urządzenia jak i konfiguracji protokołu Dante
Możliwość montażu w rack 19’’
3. Obudowa (skrzynia transportowa) na konsoletę cyfrową z punktu 1.
4. Obudowa (skrzynia transportowa) na moduł połączeniowy z punktu 2
5. Nadajnik miniaturowy „bodypack” 6 szt.
• zakres częstotliwości transmisyjnych:
UHF, zgodny z odbiornikiem
• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:
• skok przestrajania:
• moc wyjściowa w.cz.:

> 65 MHz
25 kHz
≥ 30 mW
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• pasmo przenoszenia m.cz.:
mikrofonowe

80 ÷ 18 000 Hz wejście

• zakres zmian czułości wejściowej:
• tryb przełączania czułości:
• zniekształcenia nieliniowe:
• stosunek sygnał/szum:
• wyświetlacz ze wskazaniem:

• port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem:
• zasilanie:
• czas pracy z 1 kompletu ogniw
• rodzaj obudowy:
• maksymalne wymiary zewnętrzne
• maksymalna masa z ogniwami zasilającymi:

25 ÷ 18 000 Hz wejście liniowe
≥ 50 dB
skokowo, skok ≤ 6 dB
≤1%
≥ 115 dB(A)
częstotliwości transmisyjnej
poziomu wysterowania audio
stanu naładowania ogniw
zasilających
częstotliwości transmisyjnej
czułości wejściowej nadajnika
2 ogniwa AA
≥8h
metalowa
90 x 65 x 25 mm
200 g

6. Mikrofon-nadajnik do ręki 6 szt.
• zakres częstotliwości transmisyjnych:
• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:
• skok przestrajania:
• moc wyjściowa w.cz.:
• rodzaj przetwornika mikrofonowego:
• maksymalny poziom wysterowania
• pasmo przenoszenia m.cz.:
• zakres zmian czułości wejściowej:
• tryb przełączania czułości:
• zniekształcenia nieliniowe:
• stosunek sygnał/szum:
• wyświetlacz ze wskazaniem:

• port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem:
• zasilanie:
• czas pracy z 1 kompletu ogniw
• rodzaj obudowy:

UHF, zgodny z odbiornikiem
> 65 MHz
25 kHz
≥ 30 mW
dynamiczny kardioidalny
≥ 154 dB SPL
80 ÷ 18 000 Hz
≥ 40 dB
skokowo, skok ≤ 6 dB
≤1%
≥ 115 dB(A
częstotliwości transmisyjnej
poziomu wysterowania audio
stanu naładowania ogniw
zasilających
częstotliwości transmisyjnej
czułości wejściowej nadajnika
2 ogniwa AA
≥8h
metalowa

32

7. Nadajnik miniaturowy „plug-on” ze złączem XLR
- zakres częstotliwości transmisyjnych:
UHF zgodny z zakresem
odbiorników
- zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:
≥ 88 MHz.
- skok przestrajania:
25 kHz
- moc wyjściowa w.cz.:
10/30/50 mW
- możliwość włączenia napięcia phantom 48 V do zasilenia mikrofonu
pojemnościowego
- pasmo przenoszenia m.cz.:
80 – 18 000 Hz.
- zakres zmian czułości wejściowej:
≥ 48 dB
- tryb przełączania czułości:
skokowo, skok ≤ 6 dB
- zniekształcenia nieliniowe:
0,9 %
- wyświetlacz z częstotliwością transmisyjną, poziomem wysterowania audio,
informacją o stanie naładowania baterii
- port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia
częstotliwości transmisyjnej, czułości wejściowej nadajnika
- zasilanie:
2 ogniwa AA
- czas pracy z 1 kompletu ogniw
≥8h
- rodzaj obudowy:
metalowa
- maksymalne wymiary zewnętrzne:
110 x 45 x 45 mm
- maksymalna masa z ogniwami zasilającymi:
200 g
8. Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych 6 szt.
• system odbioru:
dwu-antenowy różnicowy
„true diversity”
• zakres częstotliwości transmisyjnych:
UHF poniżej 694 MHz
• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:
> 65 MHz
• skok przestrajania:
25 kHz
• pasmo przenoszenia m.cz.:
25 ÷ 18 000 Hz.
• zniekształcenia nieliniowe:
≤1%
• stosunek sygnał/szum:
≥ 115 dB(A)
• typ złącza wyjściowego sygnału audio, standard sygnału: XLR, sygnał symetryczny
• poziom sygnału wyjściowego przy dewiacji nominalnej: ≥ 12 dBu
• wyjście słuchawkowe do monitorowania sygnału:
jack 6,3 mm, 100 mW/32Ω
• wyświetlacz ze wskazaniem:
częstotliwości transmisyjnej
poziomu sygnału antenowego
poziomu wysterowania audio
stanu naładowania ogniw
nadajnika
czułości wejściowej nadajnika
• skanowanie pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych
• port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem:
częstotliwości transmisyjnej
czułości wejściowej nadajnika
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funkcji przycisku wyciszania
nadajnika
• port ethernet do sterowania i kontroli pracy systemu
• rodzaj obudowy:
• wyposażenie:

metalowa, montowalna w panel
1U, 19”
uchwyt montażowy rack 19”

9. Aktywny spliter antenowy z zasilaczem 2 kpl.
do rozdzielenia sygnału antenowego z dwóch anten odbiorczych na cztery odbiorniki
pracujące w systemie odbioru różnicowego.
• zakres częstotliwości transmisyjnych:
UHF, zgodny z odbiornikiem
• ilość wejść sygnałowych w.cz.
2 – dla systemu z odbiorem
różnicowym
• ilość wyjść sygnałowych w.cz.
≥ 4 pary - dla podłączenia nie
mniej niż 4 odbiorników z systemu
odbioru różnicowego
• wzmocnienie/tłumienie sygnału
0 dB (± 1 dB)
• typ złącza antenowych:
BNC
• rodzaj obudowy:
metalowa, montowalna w panel
1U, 19”
• wyposażenie splitera:
8 kabli antenowych do połączenia
wyjść antenowych splitera z
wejściami antenowymi
odbiorników
uchwyt montażowy rack 19”
10. Obudowa typu rack 19”
- obudowa typu rack 19” na 5u z szuflada na 2u.
-szyny montażowe z przodu i z tylu.

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.
3. W przypadku awarii, której czas naprawy przekracza 24 godz. - zapewnienie sprzętu
zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie.

34

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.
Projektor multimedialny 2 szt., pasujące obudowy na projektory i obiektywy, pasująca
ramka do nadstawiania (stackowania) projektorów 2szt.
Dwa projektory multimedialne o parametrach nie gorszych niż:
- Technologia 1-DLP
- Źródło światła: dwumodułowe laserowe
- Żywotność źródła światła: min. 20 000 godzin
- Jasność min. 12 000 lumenów
- Kontrast 10 000:1
- Rozdzielczość: minimum WUXGA
- zdalne sterowanie obiektywem w pionie i poziomie
- Możliwość korekcji trapezowej w pionie i poziomie
- Możliwość korekcji rogów, korekcji krzywizny cylindrycznej i sferycznej
- Możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji (360 stopni w sferze)
- Możliwość obrotu obrazu
- Możliwość nadstawiania (stackowania) projektorów
- profesjonalna ramka do nadstawiania (stackowania) tego samego producenta co projektory.
- Wejście HDMI, DVI, VGA, LAN
- Funkcja przesłony realizowana za pomocą wyłączenia źródła światła
- Urządzenie kompatybilne z Art.-Net
- Możliwość integracji z konsolą oświetleniową
- Sterowanie projektorem za pomocą zewnętrznego oprogramowania producenta (sterowanie,
warping, Edge-blending)
- Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej
- Masa: poniżej 25 kg
- Poziom hałasu: nie więcej niż 45 dB
- Możliwość przestawienia projektora w tryb cichej pracy poniżej 40 dB
- Możliwość płynnego sterowania jasnością projektora

35

- Kolor obudowy: czarny
- po 2 obiektywy do każdego z projektorów:

1. Stosunek rzutu 1.7-2.40:1
2. Stosunek rzutu 0.8-1.0:1

2. Dwie skrzynie transportowe (case’y)
- każda skrzynia musi mieścić jeden projektor i dwa obiektywy z punktu 1 w sposób stabilny
i bezpieczny.
3. Rama do nadstawiania (stackowania) dwóch projektorów z punktu 1. - 2szt
- rama powinna być kompatybilna z projektorami z punktu 1, najlepiej pochodzić od tego
samego producenta co projektory z punktu 1.
- dopuszcza się ramę innego producenta tylko w sytuacji, gdy producent projektorów nie
produkuje ram. Użytkowanie ramy nie może jednak naruszać warunków gwarancji
projektorów.
CZĘŚĆ III
1. Mikrofon nagłowny na jedno ucho 18 szt.
O parametrach nie gorszych niż:
- mikrofon musi umożliwiać w prosty sposób dopasowanie długości wysięgnika z kapsułą do
wielkości twarzy.
- profesjonalny sprzęt z przeznaczeniem do śpiewu na scenie
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna,
- Zasada działania: Ciśnieniowy,
- Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy pre-polaryzowany,
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
- Pasmo przenoszenia, ± 2 dB,: 20 Hz - 20 kHz, z 3 decybelowym podbiciem zakresu 8 - 15
kHz,
- Czułość, nominalna, ± 3 dB dla 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa,
- Ekwiwalentny poziom szumów, A-ważone: maks. 28 dB[A]
Ekwiwalentny poziom szumów, ITU-R BS.468-4: maks. 40 dB
SNR, współczynnik sygnał/szum [A-ważone]: 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: Typ. 68 dB[A],
Zniekształcenia THD: <1 % przy 134 dB SPL; <1 % przy 137 dB SPL RMS peak,
Zakres dynamiczny: nie mniej ni 110 dB,
Maks. poziom SPL bez przesterowania nie mniej : 140 dB,
Impedancja wyjściowa: Dla MicroDot: 30 do 40 ohm; dla DAD6001-BC: 100 Ω,
Możliwa długość przewodu: Do 300 m z adapterem XLR DAD6001-BC,
Symetryzowanie sygnału wyjściowego: Sygnał symetryzowany adapterem XLR DAD6001BC XLR,
Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego [CMRR]: > 60 dB od 50 Hz do 15 kHz z
adapterem DAD6001-BC XLR,
Kolor: beżowy
Waga: maksymalnie 20 g z kablem,
Wymiary mikrofonu:
Średnica kapsuły: 5 - 6 mm,
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Długość przewodu: 1m – 1,5m
Kolor przewodu: beżowy,
Średnica kabla: 1,6 mm,
Polaryzacja: +V przy wtyczce MicroDot dla pozytywnego ciśnienia dźwięku [i pin 2 w
adapterze DAD6001-BC XLR ],
Pełna kompatybilność elektro-magnetyczna (EMC)
Temperatura użytkowania: od -10 °C do 45 °C,
Zamawiający wymaga dostarczenia mikrofonu z przewodem zakończonym złączem 3,5 mm z
nakrętką.
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór formularza cenowego

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 1
Lp.

Nazwa towaru

ilość

Konsoleta

1 szt.

Moduł połączeniowy

1 szt.

Obudowa na konsoletę

1 szt.

Obudowa na moduł
połączeniowy

1 szt.

Zestaw transmisyjny z
nadajnikiem
miniaturowym
(bodypack)
Nadajnik do ręki
mikrofon
bezprzewodowy

6 kpl.

Nadajnik
bezprzewodowy typu
plug-on

6 szt.

7.

Odbiornik transmisji
bezprzewodowej

6 szt.

8.

Aktywny spliter
antenowy z zasilaczem
możliwy do
zamontowania z tyłu
obudowy-szafki

2 szt.

Szafka typu rack 19”

1 szt.

Oferowany
producent/model

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

1.
2.
3.
4.
5.

6.

9.

10.

6 szt.

RAZEM
brutto
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CZĘŚĆ 2
Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Oferowany
producent/model

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

2 szt.

1.

Projektor multimedialny
z dwoma obiektywami

2.

Obudowa na projektor wraz
z obiektywami

2 szt.

3.

Rama do nadstawiania
(stackowania) projektorów

2 szt.

RAZEM
brutto

CZĘŚC 3
Lp.

1.

Nazwa towaru

Mikrofon nagłowny
na jedno ucho

ilość

Oferowany
producent/model

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

18 szt.

________________dn._______________

______________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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