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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Zamawiający: 
Krakowski Teatr Scena STU 
al. Krasińskiego 16-18 
30-101 Kraków 
NIP: 677-19-34-376  
 
Adres siedziby oraz korespondencyjny: 
Krakowski Teatr Scena STU 
al. Krasińskiego 16-18 
30-101 Kraków 
www.scenastu.pl 
e-mail: sekretariat@scenastu.pl 
tel/fax (12) 422 22 63  
 
 
Rozdział II 
Tryb udzielania zamówienia 
 
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: PZP, a także 
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), 
2) ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 16 
października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) - przepisy przejściowe. 
3) ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 
4) ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w 
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2479). 
 
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 PZP.  
 
3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 PZP.  
 
4.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy PZP oraz aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie PZP, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 
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kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).  
 
5.Miejsce publikacji ogłoszenia: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych 
2) strona internetowa Zamawiającego - www.scenastu.pl. 
 
6.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta oraz inne dokumenty w 
postępowaniu składane są w języku polskim, chyba że SIWZ stanowi inaczej. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
  
8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
9.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
11.Zamawiający oświadcza, iż w przedmiotowym postępowaniu będzie stosował 
procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa PZP tzn. najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
Rozdział III 
Opis przedmiotu zamówienia 
  
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art. 2 ust. 2 PZP) fabrycznie 
nowych: 
- 10 szt. lamp oświetleniowych stanowiących ruchome głowy oświetleniowe 
- 1 szt. konsolety oświetleniowej. 
 
2.Parametry techniczne lamp oświetleniowych stanowiących ruchome głowy 
oświetleniowe: 
- moduł białego światła LED o mocy co najmniej 450 W 
- temperatura barwowa natywna 6000 K 
- jakość odzwierciedlania barw CRI co najmniej 80 
- system mieszania kolorów CMY, tarcza kolorów bezpośrednich zawierająca co najmniej 6 
wymiennych filtrów + otwarcie, płynna regulacja temperatury barwowej. 
- tarcza co najmniej 5 wymiennych rotacyjnych przesłon gobo z systemem gobo shake 
- wymienna tarcza animacyjna 
- niezależny system kontroli jasności modułów LED pozwalający na uzyskiwanie 
dodatkowych efektów 3D 
- system kadrowania oparty na 4 niezależnych przesłonach o możliwości indywidualnej 
zmiany kąta oraz wspólnego obrotu zespołu 
- dimmer, irys oraz frost regulowany płynnie w zakresie 0-100%. Możliwość wyboru co 
najmniej 4 krzywych ściemniania 
- zdalnie sterowana ostrość z systemem śledzenia, zoom o zakresie od co najwyżej 15º do 
co najmniej 45º 
- zakres ruchu PAN co najmniej 540º, TILT co najmniej 260º 
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- maksymalna waga 35 kg 
- maksymalne wymiary zewnętrzne 500x500x750 mm 
- dodatkowe uchwyty umożliwiające przenoszenie w pozycji pionowej bez konieczności 
odwracania 
- w komplecie haki do podwieszenia do rury 50 mm, linka zabezpieczająca, przewód 
zasilający unishuko. 
 
3.Parametry techniczne konsolety oświetleniowej: 
- co najmniej 8 niezależnych, wbudowanych wyjść sygnału DMX512-A 
- obsługa protokołów sieciowych Compu-Net, Art-Net, sACN 
- co najmniej 6 wbudowanych złączy USB, w tym co najmniej 4 złącza USB 3.0 
- wbudowany co najmniej jeden ekran z dotykiem wielopunktowym o wielkości co najmniej 
20 cali z mechaniczną regulacją kąta nachylenia 
- wbudowany co najmniej jeden ekran z dotykiem wielopunktowym o wielkości co najmniej 
11 cali w celu wyświetlania dodatkowych informacji systemowych 
- możliwość podłączenia co najmniej dwóch monitorów zewnętrznych poprzez wbudowane 
złącza Display Port oraz USB które mogą być ekranami dotykowymi 
- wbudowany główny zmieniacz z przyciskami Go+, Go-, Pauza oraz dwoma 
zmotoryzowanymi suwakami o długości co najmniej 100 mm 
- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna 
- programowanie scen świetlnych w systemie tracking i klasycznie 
- graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów 
- wbudowany generator efektów z co najmniej 5 krokami dla każdego efektu z możliwością 
ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. Zapis efektu jako 
preset oraz scena świetlna 
- możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla każdego kanału, 
parametru w dowolnej scenie świetlnej 
- wbudowana baza bibliotek dla urządzeń oświetleniowych, możliwość ich aktualizacji oraz 
tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie 
- oferowana konsoleta musi umożliwiać odtwarzanie pamięci scen stworzonych na 
posiadanej przez Zamawiającego konsolecie typu Compulite Vector Orange bez 
konieczności ich ponownego programowania oraz w razie konieczności stanowić 
zabezpieczenie (tzw. backup) dla wymienionej wyżej konsolety. 
 
4.Wspólny słownik zamówień CPV:  
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
31682220-8 Stoły miksujące;  
31682230-1 Graficzne panele wyświetlające;  
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący 
 
5.Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za 
pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 30 ust. 5 
PZP spoczywa na Wykonawcy.  
 
6.Użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ nazwy produktów, producentów produktów lub 
źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych 
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produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do 
jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 
jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, 
które posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ.  
 
7.W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne będą uznawane 
rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż 
opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych 
przypadkach tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane 
rozwiązania / materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie 
gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.   
 
8.Przedmiot zamówienia nie może być prototypem. 
 
9.Dostawa obejmuje stricte dostawę (tj. dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego) wraz z uruchomieniem, próbami technicznymi i szkoleniem pracowników 
Zamawiającego (3 osób).  
Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę, która została zrealizowana na 
rzecz Zamawiającego w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako 
wykonana w sposób należyty oraz prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą 
wyszczególnione w ofercie. 
 
10.Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na cały przedmiot zamówienia.  
1) termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia.  
2) gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
rozumianego jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony. 
3) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny 
najpóźniej w dniu odbioru. Dokument ten winien określać warunki serwisowania 
gwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek (w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie 48 
godzin od momentu zgłoszenia, gdzie jako rozpoczęcie naprawy rozumie się przyjazd 
serwisu i rozpoczęcie usuwania awarii), a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na 
rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.  
4) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwisowanie i naprawy 
gwarancyjne przedmiotu umowy na miejscu w siedzibie Zamawiającego (serwis mobilny). 
Wykonawca zapewnia również możliwość transportu przedmiotu umowy do serwisu 
stacjonarnego we własnym zakresie i na własny koszt. 
5) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw gwarancyjnych, tj. kosztów robocizny 
oraz kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji, jak również 
kosztów dojazdów serwisu celem wykonania napraw gwarancyjnych. 
6) czas reakcji serwisu, rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii (serwis 
mobilny) oraz odbiór i transport zgłoszonego do reklamacji urządzenia do serwisu 
stacjonarnego, nie może być dłuższy niż 48 godziny od daty zgłoszenia reklamacji 
serwisowej. 
7) naprawa gwarancyjna winna zakończyć się w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, a w braku uzgodnienia takiego terminu – w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Wykonawca 
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winien zagwarantować jednostkę zastępczą o parametrach nie gorszych niż określone w 
SIWZ na pozostały czas naprawy gwarancyjnej. 
8) po usunięciu wady Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego 
oraz uzgodnić z nim warunki odbioru przedmiotu umowy oraz spisać protokół usunięcia 
awarii lub inny obustronnie podpisany dokument potwierdzający usunięcie wady. 
 
11.Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego bezusterkowego  
odbioru przedmiotu zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, przy 
zastosowaniu art. 558 § 1 kc, z upływem 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru dostawy. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że 
ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
roszczeń z tytułu rękojmi. 
 
12.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych. 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia (wskazane w formularza 
asortymentowo-cenowym były nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2019 
roku oraz by były nieużywane. 
 
13.Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku 
polskim.  
 
14.Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 Zamawiający wymaga uprzedniego 
uzgodnienia terminu dostawy.  
 
15.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi 
obejmować całość zamówienia. 
 
16.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający wymaga, aby umowa wykonana została w terminie do dnia 16 grudnia 
2019 r. (jest to termin nieprzekraczalny z uwagi na finansowanie zakupu przedmiotu 
zamówienia z dotacji celowej).  
 
 
Rozdział V 
Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
lub całości zamówienia Podwykonawcy 
 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
 
3.Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, 
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zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Brak takiej informacji 
oznaczać będzie, iż całość zamówienia realizować będzie Wykonawca.  
 
4.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszego zamówienia 
Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
 
5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 PZP, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
6.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
 
Rozdział VI  
Warunki udziału w postępowaniu 
 
1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku udziału w postępowaniu.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku udziału w postępowaniu.  
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku udziału w postępowaniu.  
 
2.Do złożonej oferty Wykonawca dołącza jedynie aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu /zał. 2a/ oraz oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 2b/ stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
3.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
4.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
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oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
 
5.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. 
 
6.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.
 
7.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5  pkt 1, 2 i 4 PZP. 
 
8.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. 
 
9.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
10.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w ust. 1.
 
11.Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie 
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, 
którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 PZP. 
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Rozdział VII  
Podstawy wykluczenia Wykonawców 
 
1.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.  
 
2.Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 
1, 2 i 4 PZP: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) dowodowych - zgodnie z art. 24 
ust. 5 pkt 1 PZP, 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - zgodnie z art. 24 
ust. 5 pkt 2 PZP, 
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP. 
 
3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 PZP, 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. Przepisu 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 
wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 
 
4.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 
5.Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą zgodnie z 
art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP. 
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Rozdział VIII 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. 1a do SIWZ) 
2) formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. 1b 
do SIWZ) 
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. 2a do SIWZ) oraz oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2a do SIWZ), 
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 
2.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP - Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w połączeniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 
pkt 23 PZP, który to przepis nakazuje wykluczenie 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 2019 r. poz. 369 ze zm.), 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. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się, aby 
oświadczenie zostało złożone odrębnie przez każdy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia podmiot. 
 
3.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 PZP Wykonawca składa wraz z 
ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. 2a do SIWZ). 
 
4.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 PZP, na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca składa następujące dokumenty: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
 
5.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2 PZP, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu (zał. 2b do SIWZ). 
 
6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 
W związku z powyższym w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w pkt VIII.4 tj. 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej Zamawiający odszuka Wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i 
ogólnodostępnej bazie danych tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie 
informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych 
stronach internetowych: 
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx 
W związku z powyższym Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są wskazać w ofercie adresy 
internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których 
mowa w Rozdziale VIII pkt 4. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 
 
7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
 
8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
 
9.Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentów, o których mowa pkt VIII.4 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) jeżeli kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów 
wskazanych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym  
Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
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dokumentu. 
 
10.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne, małżeństwo), musi ona spełniać następujące 
warunki: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII niniejszej SIWZ. 
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
      - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
      - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ile Wykonawców). 
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 
ustanowionym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców. 
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu (zał. 2a) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(zał. 2b), składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
11.Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty dokumentów (lub 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego) dokumentów i oświadczeń określonych w 
SIWZ. 
 
 
Rozdział IX 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 poz. 123 ze zm.) tj. maila.  
 
2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający niniejszym 
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żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.  
 
3.Korespondencja przesłana Zamawiającemu uznana będzie za dostarczoną skutecznie, 
wyłącznie w przypadku przesłania jej: 
1) drogą elektroniczną - na adres poczty elektronicznej: sekretariat@scenastu.pl 
2) faksem - na numer (12) 422 22 63.  
Korespondencja wysłana na inny adres mailowy lub na inny numer faksu nie będzie 
odbierana.  
 
4.Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty 
elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba, że Wykonawca wezwany 
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma oświadczy, że wiadomości nie 
otrzymał. 
 
5.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest: Grzegorz Marczak tel. (12) 421-32-45 w. 30.  
 
6.Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
z zastrzeżeniem pkt 2). 
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 
którym mowa w pkt 2) tj. terminu, po upływie którego Zamawiający może pozostawić 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania. 
4) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.scenastu.pl bez ujawniania źródła zapytania. 
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 
6) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienia 
Zamawiającego.  
 
7.Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający, umieszcza na stronie 
internetowej. 
2) zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,     
Zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych - zgodnie z art. 12a PZP. 
4) w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 

mailto:sekretariat@scenastu.pl
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jeżeli jest to konieczne. 
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 
6) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację o przedłużeniu 
terminu składania ofert na stronie internetowej.  
 
 
Rozdział 10 
Wymaganie dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
 
Rozdział 11 
Termin związania ofertą 
 
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu 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. 
 
 
Rozdział XII 
Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1.Przygotowanie oferty: 
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP również należy złożyć pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej 
3) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 
4) wymaga się, aby oferta oraz wszystkie załączniki składane wraz z ofertą były podpisane 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 
zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i 
nazwisko, np. pieczęć imienna).  
5) jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 PZP 
6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści 
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niniejszej SIWZ. 
7) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach 
8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby/osób podpisującej ofertę. 
9) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
10) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
11) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w sposób zapewniający 
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa - dokumenty te należy spiąć w oddzielny plik i 
zaopatrzyć go napisem: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.  
W przypadku, gdy Wykonawca zastrzegł w ofercie zakaz udostępnienia informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji winien on wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, poprzez przedłożenie wraz z ofertą stosownych informacji, wyjaśnień, 
dokumentów lub innych materiałów. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę w 
powyższym trybie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie zostanie uznane za bezskuteczne jako 
niespełniające ustawowych wymogów warunkujących możliwość ograniczenia jawności 
informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
2.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty składanej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej 
funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy 
załączyć do oferty 
3) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
przez ustanowionego pełnomocnika 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona   
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
Zamawiający będzie mógł zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Nie 
dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Wykonawców lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 
 
3.Sposób złożenia oferty: 
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób 
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gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  
2) koperta / opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego 
na adres podany w rozdziale I niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 
 

„Oferta przetargowa na przetarg nieograniczony pn. 
„Dostawa lamp oświetleniowych i konsolety oświetleniowej dla potrzeb 

Krakowskiego Teatru Scena STU” 
Nie otwierać przed 7 listopada 2019 r. godz. 11.00” 

 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 

 
Rozdział XIII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1.Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Krakowski Teatr Scena STU al. Krasińskiego 16-18; 30-101 Kraków. 
 
2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
3.W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 
oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 
 
4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego al. Krasińskiego 16-18; 30-101 
Kraków  w dniu 7 listopada 2019 r. godz. 11.00.  
 
5.Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania 
i oceny ofert: 
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
3) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 PZP, 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 



1/ZP/2019 

 17 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
4) w toku badania i oceny ofert, na podstawie art. 87 ust. 1 PZP Zamawiający może żądać 
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
5) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 
niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 
7) Zamawiający jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco 
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 PZP, 
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 
8) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
 
Rozdział XIV 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                    
z prawidłowym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę oraz warunkami stawianymi 
przez Zamawiającego.  
 
2.Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia. 
 
3.Cena ma charakter ryczałtowy. Cena jest stała w okresie wykonywania umowy i nie 
będzie podlegać żadnym zmianom, czy waloryzacji (Wykonawca sam szacuje ryzyko 
kursowe). 
 
4.Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty 
musi być wyrażona w złotych polskich. 
 
5.Wszelkie wartości określone w formularzu oferty oraz ostateczna cena oferty muszą być 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia - zgodnie z 
zasadami matematycznymi. 
 
6.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
 
 
Rozdział XV 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
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rozpatrywania, jeżeli: 
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ. 
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert będzie stanowić podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Za parametry 
najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, ustaloną 
w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i 
ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100% = 100 pkt). 
 
3. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów oceny ofert: 
 
Kryterium                                                                                      Waga kryterium 
Cena                                                                                                60% 
Okres gwarancji                                                                             40% 
 
4. Kryterium „Cena” zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 
 
                      oferowana najniższa cena brutto  
Cena  =             _________________________________________              x  60 pkt 
                          cena brutto oferty badanej  
 
5.Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”: 
 
Punkty przyznawane w kryterium „okres gwarancji” będą naliczane w następujący sposób: 
 

Okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 
(minimalny wymagany w SIWZ) 

10 pkt 

Okres gwarancji wynoszący od 25 miesięcy 
do 36 miesięcy 

20 pkt 

Okres gwarancji wynoszący od 37 miesięcy 
do 48 miesięcy 

30 pkt 

Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy (49 
miesięcy i więcej) 

40 pkt 

 
 
6.Punktacja będzie przeliczana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, możliwa do 
uzyskania liczba punktów wynosi 100. 
 
7.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 
po zsumowaniu punktów otrzymanych w ww. kryteriach oceny ofert. 
 
8.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 



1/ZP/2019 

 19 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
9.W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
 
10.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania 
kryterialne, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
11.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których 
dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, iż taki 
obowiązek nie powstaje. 
 
 
Rozdział XVI 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę. 
 
2.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) 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) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 



1/ZP/2019 

 20 

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające informacje z pkt 2 ppkt 
1 i 4 zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
4.Unieważnienie postępowania: 
1) unieważnienie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
będzie mogło nastąpić, jeżeli zajdą przesłanki przewidziane w art. 93 ust. 1 PZP. 
2) Zamawiający przewiduje również możliwość unieważnienia postępowania na podstawie  
art. 93 ust. 1a PZP tzn. w razie nieotrzymania dotacji celowej od Gminy Miejskiej Kraków 
na zakup przedmiotu zamówienia.  
 
5.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
6.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
będzie przysługiwać roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 
7.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
 
8.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, lub 
2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, 
3) w przypadku gdy, w niniejszym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub nie 
zostanie odrzucona żadna oferta albo upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 
możliwe będzie zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
 
9.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 
 
10.W przypadku, kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie 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 
PZP.  
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Rozdział XVII 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1.Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego oferta 
zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 8 % ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Zamawiającego w Nr: 76 1160 2202 0000 0000 6078 9821 z adnotacją: Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy  1/ZP/2019 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia poręczenia w: 
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,  
7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
3.Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji winno zawierać w 
szczególności następujące elementy: 
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres) 
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) 
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela 
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczoną gwarancją, 
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy 
Wykonawca: 
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy, 
b) wykonał przedmiot umowy z nienależytą starannością, 
c) nie usunął stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie rękojmi.  
 
4.W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymogów  bądź posiadającej 
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia ograniczające w sposób nieuzasadniony 
uprawnienia Zamawiającego do zaspokojenia z gwarancji (np. wyłączenie roszczeń z 
tytułu kar umownych), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 



1/ZP/2019 

 22 

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 3 ppkt 5 przypadków, 
Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
 
5.Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożenie oryginału 
dokumentu w sekretariacie Zamawiającego.  
 
6.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie i sposób 
określony w art. 151 PZP.  
 
7.Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą 
oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie w określonym terminie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 
93 ust. 1 PZP.  
 
9.Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku 
niewywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów 
wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości Zamawiający zleci ich wykonanie z środków 
wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. 
 
 
Rozdział XVIII 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 
2.Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy: 
a) zmiana stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 
b) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania 
dostawy przez Zamawiającego 
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w 
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 
d) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e PZP 
e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny 
charakter umowy nie ulega zmianie 
f) zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od 
przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest 
oświadczenie producenta i zgoda Zamawiającego 
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g) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, mająca wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy 
h) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy. 
 
 
Rozdziała XIX 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1.Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
dziale VI PZP. 
2.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 PZP. 
 
 
Rozdział XX 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
PZP. 
 
 
Rozdział XXI 
Informacja z art. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Teatr Scena STU 
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Marek Hoinkis, mail: iod@scenastu.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
PZP; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z PZP; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 
 
Rozdział XX 
Wykaz załączników 
 
Załączniki składające się na integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
1.Formularz ofertowy - zał. 1a do SIWZ, 
2.Formularz asortymentowo-cenowy – zał 1b do SIWZ 
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. 2a do SIWZ, 
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. 2b do SIWZ, 
5.Projekt umowy - zał. 3 do SIWZ, 
6.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - zał. 4 do SIWZ, 
 

 

 


