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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

„Zakup nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z instalacja i uruchomieniem tejże
w budynku „Krakowskiego Teatru Scena STU””.

Informacje wstępne:
A. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji.
B. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
C. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ujednolicony tekst
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
D. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Zatwierdził:

…………………………….
Dyrektor Krakowskiego Teatru Scena STU

Kraków, 05 lipca 2018 r.
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Krakowski Teatr Scena STU z siedzibą przy al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków,
tel.: 012 421 32 45 wew. 30
faks: 12 422 22 63
strona internetowa: www.scenastu.pl
e-mail: admin@scenastu.pl
godziny otwarcia: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 0815-15 45.
zwany również „Teatrem” lub „Zamawiającym”.
II. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), zwaną dalej „ustawą”, „Pzp” lub „ustawą Pzp”) o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zakup nagłośnienia Sali widowiskowej
wraz z instalacja i uruchomieniem tejże w budynku Krakowskiego Teatru Scena STU”.
Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający
zwraca uwagę wykonawców na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia opisanego w
Załączniku nr 1, co wymaga ze strony wykonawców szczególnej staranności w zapoznaniu się z
wymogami przed złożeniem oferty.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych (w szczególności Załączniku nr 1) pojawią
się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta, znaków towarowych,
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne
produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1 - 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt
lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i
użytkowe, wykazując w treści oferty, że zaoferowany produkt jest równoważny zgodnie z
powyższymi zasadami do produktu referencyjnego wskazanego w treści niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wszelkie nazwy własne podane w
Załączniku nr 1 (Dokumentacja Projektowa) należy traktować jako przykładowe.
3. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta
wariantowa).
5. Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca
wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz poda firmy podwykonawców (jeżeli są znane). 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 spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
str. 2

Przetarg: ZZP-2/18
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. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu podwykonawców biorących udział w
realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik do SIWZ.
7. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, ze zm.). Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w
Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych oraz montażowych i instalacyjnych.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób
oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje
określone są we wzorze umowy.
8. Szczegółowy zakres do wykonania przedmiotu zamówienia, określa Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający dokumentację projektową.
9. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a. Kod główny: 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
b. Kody dodatkowe:
32342000-2 – Urządzenia głośnikowe
31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
31310000-2 - Sieci zasilające
32417000-9 - Sieci multimedialne
31342000-5 - Izolowane przyłącza kablowe
10. Definicje podstawowych pojęć i określeń:
Użyte w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej pojęcia i określenia mają znaczenie
zgodne przepisami ustawy Pzp oraz definicjami określonymi szczegółowo we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.
12. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia (wskazane we wzorze Formularza
oferowanego sprzętu) były nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2018 roku oraz by
były nieużywane.
13. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producenta co najmniej w okresie
wymaganym w SIWZ. Na dostarczany sprzęt musi być udzielona na piśmie gwarancja
producenta sprzętu na okres co najmniej 24 miesięcy. W przypadku, gdy okres gwarancji
producenta jest dłuższy niż 24 miesiące obowiązywać będzie dłuższy okres. Na prace
montażowe związane z realizacją zamówienia musi zostać udzielona co najmniej 36
miesięczna gwarancja wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego
przetargu.
Gwarancja, oferta bądź inne dokumenty wystawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać
następujących warunków:
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a) Ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów
dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń
pracowników Zamawiającego itp.
c) Postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu objętego przedmiotem
przetargu, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą.
d) Dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie i
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
14. Serwis gwarancyjny zobowiązany jest wykonywać naprawy gwarancyjne uszkodzonego sprzętu
(wymienionego w Załączniku Formularz oferowanego sprzętu) w ciągu trzech dni
kalendarzowych od telefonicznego, potwierdzonego faxem zgłoszenia Wykonawcy zaistnienia
uszkodzenia. Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w miejscu zainstalowania
dostarczonego sprzętu.
W przypadkach wymagających naprawy w okresie gwarancyjnym, poza siedzibą
Zamawiającego, koszty transportu ww. sprzętu do naprawy oraz koszt transportu powrotnego
obciążać będą Wykonawcą, który wygra przetarg i podpisze umowę na realizację
przedmiotowego zamówienia. W przypadku, gdy naprawa nie będzie mogła być zrealizowana
w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
dostarczyć i zainstalować (na czas naprawy) sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od
uszkodzonego. Koszt ewentualnego dostarczenia i zainstalowania sprzętu zastępczego
obciążać będzie Wykonawcę. W przypadku, gdy ewentualne uszkodzenie nie będzie
kwalifikowało się do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wymienienia
uszkodzonego sprzętu na niewadliwy, zainstalowania go, skonfigurowania oraz sprawdzenia
jego działania.
15. Oferowane modele/typy urządzeń w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
16. Zamawiający wymaga, by serwis gwarancyjny był autoryzowany przez producenta urządzeń.
17. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji terenu robót oraz
uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
a) przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu instalacji sprzętu
zobowiązani są w terminie do dnia 13 lipca 2018 r do godziny 0900 przesłać w formie
elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. I SIWZ) zgłoszenie zawierające imię
i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać
wpuszczone na teren Teatru STU. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie dwie osoby.
b) Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu
13 lipca 2018r. o godzinie 1200. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – przy kasie Teatru.

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w terminie do 28 sierpnia 2018 r.
V. Wymagania podmiotowe, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia oraz sposób ich weryfikacji.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu,
b. spełniają warunki udziału określone w pkt V.3.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1)
w stosunku, do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24
ust. 1 ustawy PZP,
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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 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.);
3)
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;
4)
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5)
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 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
6)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
7)
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 wykroczenie, o
którym mowa w ppkt 6;
8)
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
9)
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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.
2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje:
2)
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w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp - jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy PZP,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20
ustawy 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. Postanowienia 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.
2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
2.3.
2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2.7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1., wykonawcy
składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt V.4, w sposób i w trybie tam określonym.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1)
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3.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 Pzp i spełniają warunki dotyczące:
3.1.1.
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie):
A. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał* co najmniej 3 (trzy)
zamówienia, polegające każdorazowo na dostawie i instalacji wyposażenia audio, dla Sali
posiadającej salę teatralną, koncertową lub widowiskowo-koncertową z widownią przeznaczoną
dla minimum 200 osób (miejsca siedzące – dalej: sala widowiskowa), przy czym zakres prac w
ramach dostawy musiał każdorazowo obejmować co najmniej 2 z 3 poniżej określonych
zakresów tj.:
1) instalacji urządzeń nagłaśniających Salę widowiskową wraz z montażem urządzeń
elektroakustycznych na Sali widowiskowej (o wartości wykonanych robót minimum
500.000,00 zł. brutto każda) i wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych (okablowanie i
połączenia).
Uwaga:
* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę, która została zrealizowana na rzecz
podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) 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.
** Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
*** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą
za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
**** Przez „budynek” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB z
wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynki ogrodów zoologicznych i
botanicznych.
3.1.2.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500.000,00 zł.
(środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości).
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Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części
zamówienia. Jako część kluczową zamówienia zamawiający uznaje: wykonanie i
uruchomienie instalacji dotyczącej sygnałów audio.
3.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
3.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie
należy złożyć w oryginalne lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone
warunki winien spełniać jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie.
3.4.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie
żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.1.
3.5. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1.,
wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam
określonym.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
4.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
4.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
4.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku
nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że
oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w
dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki
cywilnej)
4.1.4. pełnomocnictwa (o którym mowa w pkt. V.3.4.3. SIWZ) – jeżeli oferta jest złożona
przez Wykonawców występujących wspólnie,
4.1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt. 4.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
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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Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w 4.1.2
niniejszej SIWZ (tj. zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 4.1.2 niniejszej SIWZ).
4.1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie o którym mowa w pkt. 4.1.2 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów (tj. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. 4.1.2 niniejszej SIWZ, sporządzonym przez podmiot na którego zasoby
Wykonawca się powołuje).
4.1.8. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
o których mowa w pkt: XII.2.) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w
Załączniku do SIWZ – obowiązuję w przypadku gdy wykonawca ubiega się o
uzyskanie punktów w ramach kryterium wskazanego w pkt. XII.2.) SIWZ.
4.1.9. Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w
pkt. XI SIWZ.
4.1.10. Harmonogram realizacji zamówienia zawierający planowany zakres prowadzenia
prac w dniach od daty podpisania umowy.
4.1.11. wypełniony Formularz oferowanego sprzętu o treści zgodnej z określoną we
wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ wraz z kartami katalogowymi
przedstawiającymi spełnianie co najmniej parametrów określonych w Załączniku
nr 1 do SIWZ.
4.1.6.

4.2. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu
udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
Załącznik do SIWZ.
4.3. Właściwe dokumenty i oświadczenia podmiotowe składane na wezwanie zamawiającego
4.3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
4.3.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
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a) wykaz dostaw wraz z montażem i uruchomieniem wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże dostawy określone w warunku wskazanym w pkt
V.3.1.1.A-B oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Przedmiotowe wykazy
dostaw należy złożyć na formularzach udostępnionych w ramach niniejszej SIWZ - wzór
przedmiotowych formularzy stanowi załączniki do SIWZ.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż
wskazana w pkt. 3.1.3 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku, gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN (zł), Wykonawca zobowiązany
jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
4.3.1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i
oświadczenia:
a) 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;
b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716 ze zm.);
4.3.1.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1.2.:
1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) lit. b - d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

str. 10

Przetarg: ZZP-2/18
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument, o którym mowa w
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.
4.3.1.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4.3.1.2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
4.3.1.2.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 4.3.1.2. lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.3.1.2.1. ppkt. 1,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na
zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione
w pkt 4.3.1.2. lit. a-g. 4.3.1.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do
podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonania części zamówienia, a którzy
nie są podmiotami, na zasobach których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp. wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokument
wymieniony w pkt 4.3.1.2. lit. d (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp).
4.3.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa
wyżej, 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.
4.3.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.). 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.
4.3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.3., Zamawiający może zażądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
4.3.4. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
4.3.5. 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 oraz 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.
4.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 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.
4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
4.6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z wykonawcami
jest:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Hoinkis tel.: 012 421 32 45 wew 30 (e-mail:
admin@scenastu.pl).
2. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej siwz.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami drogą elektroniczną (przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej, adres podano w punkcie VI.1.a)
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4. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z wykonawcami za pomocą faksu (nr podano w
punkcie I SIWZ.
5. W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub informacje faksem/e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający niniejszym żąda w każdym
przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 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 Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 6.1.
6.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.
6.4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z
zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacje
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
6.6. W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu będzie istotna, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert zgodnie z zasadą określoną w art. 12a Pzp.
VII.
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset
złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

e. 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Nr:
76 1160 2202 0000 0000 6078 9821 z adnotacją: [wadium przetargowe].
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać,
jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie
wraz z ofertą.
Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (Kontrakt) wnosi
wadium odrębnie dla każdej części zamówienia, na jaką składa ofertę.
Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta,
zostanie uznana za odrzuconą.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z
art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy
Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. Termin związania ofertą.
1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą
na 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 wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
IX. Opis przygotowania oferty
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1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Prawo zamówień publicznych
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579, 2018).) i zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w SIWZ.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem
rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
wykonania czynności.
6. Z wyłączeniem oferty oraz formularzy określonych w SIWZ, dokumenty mogą być złożone w
oryginale lub w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego są zobowiązani do załączenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa
lub notarialnie poświadczonej kopii, ustalającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej.
8. Strony oferty powinny być połączone w sposób trwały.
9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do
formularza ofertowego. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać dokumenty wskazane w Rozdziale V.
12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w
siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz być
zaadresowana i oznaczona:
Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18,
30-101 Kraków,
OFERTA
w postępowaniu pn.

„Zakup nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z instalacją i uruchomieniem tejże w
budynku „Krakowskiego Teatru Scena STU””.
Nie otwierać przed godz. 1000 w dniu 19 lipca 2018 r.
13. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak
składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do
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Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i załączone
jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały oraz zawierać uzasadnienie
wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8
ust. 4 Pzp.
X. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Ustala się termin składania ofert na dzień 19 lipca 2018. do godz. 09.30.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,
Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za
najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a. 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
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wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XI. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zamówienia
2. Podstawą obliczenia ceny będzie kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę..
3. W przypadku nieuwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę i
załączonych do składanej oferty wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy i
wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem
ceny realizacji zamówienia.
4. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysów ofertowych
sporządzonych metodą uproszczoną. Cena wynikająca z tak sporządzonej kalkulacji, obejmuje
cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne wydatki nie
uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia
na warunkach określonych we wzorze umowy, jest ceną niezmienną przez cały okres
obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy oraz nie
podlega waloryzacji.
5. Ceny jednostkowe zawarte w kalkulacji o której mowa w pkt. 4 powyżej, winny zawierać:
stawkę r-g; ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty pośrednie liczone
od R+S oraz zysk liczony od (R+S+Kp).
6. Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysach ofertowych powinny być liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w Załączniku nr 1 technologii i
materiałów lub rozwiązań równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy,
techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
8. Rozliczenie robót nastąpi wg zakresu wykonanych i odebranych robót i zatwierdzonego przez
Zamawiającego lub jego przedstawiciela.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie
rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
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XII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i
ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
L.

Kryterium

I.

Cena
Zaproponowane Rozwiązania
technologiczne
Wydłużenie okresu gwarancji i
rękojmi

II.
III.

Liczba punktów
(waga)
80
10
10

1. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena zostanie dokonana według następujących zasad:
Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 80 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt pozostałe
oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

W1 

Cn
W
Cb

W1

- wartość punktowa w kryterium „Cena”

Cn

- najniższa cena ofertowa

Cb

- cena badanej oferty

W

- waga = 80

2) Ocena ofert w kryterium „Zaproponowane Rozwiązania technologiczne” zostanie przyznana na
podstawie niżej przedstawionych zasad:
a) wykonawca, który złoży wraz z ofertą projekt, proponowanej instalacji wraz z wykazaniem
pokrycia widowni i sceny (rysunek) otrzyma – 5 pkt.,
b) wykonawca, który złoży wraz z ofertą oświadczenie, że: proponowana instalacja będzie
pokrywać w pełni widownię i scenę otrzyma – 5 pkt.,
3) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” – według
następującego wzoru:
Okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w ofercie badanej
ilość punktów przyznanych ofercie = ----------------------------------------------- x 100 x waga kryterium
Najdłuższy zaoferowany w przetargu okres gwarancji i rękojmi
Zamawiający oczekuje podania okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zainstalowane
urządzenia. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi w
ramach niniejszego kryterium uzyska 0 (zero) pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy
niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi do wyżej wskazanego wzoru zostanie przyjęta liczba 60
miesięcy jako najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi.
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę
punktów.
XIII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż określony w
art. 94 ust. 1 pkt. 2) Pzp od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub przed
upływem przedmiotowego terminu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 94 ust. 2. Pzp.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
4. Co najmniej na 2 dni przed planowaną datą zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przekaże
szczegółowy harmonogram realizacji umowy.
5. Co najmniej na 2 dni przed planowaną datą zawarcia umowy wykonawca przedstawi listę
personelu wymaganego w niniejszej specyfikacji, z podaniem formy zatrudnienia oraz danymi
kontaktowymi do kierownika wykonywanych prac.
6. Co najmniej na 2 dni przed planowaną datą zawarcia umowy wykonawca przedstawi
szczegółowe kosztorysy sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów, które
stanowiły załącznik do oferty. Wykonawca dostarczy kosztorysy na nośniku w postaci
edytowalnej (ath lub xls).
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XIV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny oferty brutto oraz przedłożenia polisy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
a. pieniądzu;
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poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
e. 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 .
5. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz należy przedłożyć w
oryginale.
6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy,
zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z
Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.
10.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
11.Zamawiający we wzorze umowy przedstawił szczegółowe zasady zwrotu zabezpieczenia.
b.

XV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Wszelkie postanowienia umowy zawiera Wzór Umowy, który stanowi integralną cześć siwz.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą zostać wprowadzone wyłącznie w zakresie i w trybach
określonych w niniejszej siwz oraz we Wzorze Umowy.
XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI. Pzp „Środki ochrony Prawnej”.
2. Środkami ochrony prawnej są:
a. odwołanie
b. skarga do Sądu
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. i przysługuje jedynie w przypadkach określonych w art. 180 ust. 2 Pzp.
4. 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.
5. 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 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. Odwołanie wobec warunków udziału w postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Adres na jaki należy kierować odwołanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu
17a, 02-676 Warszawa.
8. 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.
9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne
wiadomości w zakresie środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych
UZP : http://www.uzp.gov.pl/
XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Podano powyżej wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do kontaktu.
XX.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
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XXI.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród
kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a, 91
b, 91 c ustawy Pzp.
XXII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................, ................................
miejscowość

data

.........................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO:................................................................................................................. ....
TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………...
REGON:………………………………….… NIP: ………………………...…………………

Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18,
30-101 Kraków,
W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa

nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z wykonaniem i uruchomieniem tejże instalacji w budynku
Krakowskiego Teatr Scena STU””, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że
zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w SIWZ.
OFERTA PRZETARGOWA
1) Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem, o których mowa w pkt. 6 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:

…………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) + VAT w
wysokości………………………………………………........................... zł. (słownie
..................................................................................................................................zł.)
co

daje

łączną

cenę

z

VAT

………………………………...........................................

zł

(słownie: ………………………………............................................................................ zł)*,
2) oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
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3) Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 29 sierpnia 2017 r., zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
6) oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem
zamówienia, oraz zastosowane materiały na okres ................................................... *miesięcy, licząc
od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów okres ten nie będzie
krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta przy czym okres ten nie będzie krótszy niż okres
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
* - należy wypełnić

oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

7)

8)

oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

9) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w formie
………………………………………………….*;
* - należy wypełnić

10)

zobowiązujemy się do zastosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów
i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
i
w
Ustawie
o
wyrobach
budowlanych,
z
wyłączeniem
materiałów,
wskazanych
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów niemającego
istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania
materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to będziemy dla nich posiadać następujące, aktualne
dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA).

11) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia
obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót**:
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy
** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą podwykonawców.

12) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru
prawnego
łączących
nas
z
nim
stosunków
prawnych**:
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………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na zasobach innych podmiotach wpisać
nie dotyczy.
** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do
wzoru formularza oferty część dotyczącą innych podmiotów.

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów
należy wypełnić załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w
część dotyczącej innych podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje.
Zamawiający wymaga, aby podmioty na zasoby których w zakresie doświadczenia
powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
13) oświadczany, że wszystkie osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie wykonania robót i usług
objętych zamówieniem będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.),. Kierownik/kierownicy
robót i usług objętych zamówieniem, będą zatrudnieni w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez
prawo. W/w będzie również spełnione przez podwykonawców i wszystkie podmioty realizujące zamówienie.
Oświadczamy, że przed zawarciem umowy przedłożymy w formie załącznika do umowy „Wykaz
Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych”, którzy będą uczestniczyli w wykonaniu robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i umowy.
Zobowiązujemy się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umów o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
z późn. zm.).
14) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
15)

oświadczamy,
że
jeżeli
nastąpią
jakiekolwiek
znaczące
zmiany
przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
Wykonawcy *

data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika
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Załącznik nr 1 do oferty
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................... ...............
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Reprezentowany przez …………………………………………………………………………………
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
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na konkursie ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup i

dostawa nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z wykonaniem i uruchomieniem tejże instalacji w
budynku Krakowskiego Teatr „Scena STU”” oświadczamy, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego SIWZ .
............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

Wykonawcy *

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

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.
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............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy *

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Załącznik nr 2 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany przez …………………………………………………………………………………
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
Składając ofertę w konkursie ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa nagłośnienia Sali

widowiskowej wraz z wykonaniem i podłączeniem tejże instalacji w budynku „Krakowskiego
Teatr Scena STU”” oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy *

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie

podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

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.

............................................., ............... 2018 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy *
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- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Załącznik do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
(dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Zakup nagłośnienia

Sali widowiskowej wraz z instalacją i uruchomieniem tejże w budynku
„Krakowskiego Teatru Scena STU””.

, po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):
- z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

............................................, ................
miejscowość

data

..………........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU
Pozycja
według
specyfikacji

Proponowane urządzenie wraz z ilością
sztuk

Nazwa

3.1.

Główny system nagłośnieniowy widowni zestawy głównie

3.2.

Główny system nagłośnieniowy widowni zestawy nisko-tonowe

3.3.

Stały system nagłośnienia sceny
(odsłuchowy)

3.4.

System nagłośnienia efektowego

3.5.

System dodatkowego nagłośnienia
balkonów

3.6.

Mobilne nagłośnienie uniwersalne zestawy większe

3.7.

Mobilne nagłośnienie uniwersalne zestawy mniejsze

3.8.

Wzmacniacze mocy do instalacji stałej

3.9.

Wzmacniacze mocy do instalacji mobilnej
AKCESORIA

4.1.

Główny system nagłośnieniowy widowni zestawy głównie - akcesoria

4.2.

Główny system nagłośnieniowy widowni zestawy nisko-tonowe - akcesoria

4.3.

Stały system nagłośnienia sceny
(odsłuchowy) - akcesoria

4.4.

System nagłośnienia efektowego akcesoria
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Pozycja
według
specyfikacji

Nazwa

4.5.

System dodatkowego nagłośnienia
balkonów - akcesoria

4.6.

Mobilne nagłośnienie uniwersalne zestawy większe - akcesoria

4.7.

Mobilne nagłośnienie uniwersalne zestawy mniejsze - akcesoria

4.8.

Wzmacniacze mocy do instalacji stałej akcesoria

4.9.

Wzmacniacze mocy do instalacji mobilnejakcesoria

Proponowane urządzenie wraz z ilością
sztuk

............................................., ....................... 2018 r. ..………..........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

str. 31

Przetarg: ZZP-2/18

Nazwa i adres Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia)

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie robót o których mowa w pkt. V.3.1.1.A SIWZ.
1
Lp.

2
Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie
wykazane prace instalacyjne były realizowane
wraz z adresem jego siedziby

3
Opis zrealizowanego zamówienia

4
Wartość wykonanego
zamówienia
w PLN

5
Data realizacji

1.

2.

3.

Do wykazu należy załączyć dowody wskazujące, że wykazane prace zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.

......................................., 2018r………………………………………………………………..
(miejscowość)

(data)

(pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Nazwa i adres Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................
(w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia)

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie robót o których mowa w pkt. V.3.1.1.B SIWZ.
1
Lp.

2
Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie
wykazana praca instalacyjna była realizowana
wraz z adresem jego siedziby

3
Opis zrealizowanego zamówienia

4
Wartość wykonanego
zamówienia
w PLN

5
Data realizacji

1.

2.

Do wykazu należy załączyć dowody wskazujące, że wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.

......................................., 2018r………………………………………………………………..
(miejscowość)

(data)

(pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

WYKAZ OSÓB
Opis kwalifikacji osób przeznaczonych do realizacji zamówienia wskazanych

w pkt. V.4.1.8. SIWZ

Lp

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
Wykształcenie, Uprawnienia,
Doświadczenie zawodowe,

Podstawa dysponowania oraz

Zakres aktualnie
wykonywanych czynności

1.
2.
3.

W celu potwierdzenia, że wykazane w tabeli osoby spełniają wymagane warunki załączam następujące dowody:
1. ad. poz. 1 .........................................................
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej i są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

.............................................,............... 2018 r.
miejscowość

data

….....................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy*

* w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Załącznik nr. 1 do specyfikacji

OPIS ZAMÓWIENIA
„Zakup nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z instalacją i uruchomieniem tejże w
budynku „Krakowskiego Teatru Scena STU””.
I.

Założenia ogólne
1.1. Podstawowym założeniem systemu jest umieszczenie wzmacniaczy mocy w specjalnie do
tego przystosowanym pomieszczeniu (amplifikatorni), a następnie dystrybucja sygnału po
wzmocnieniu do pasywnych zestawów głośnikowych.
1.2. W Teatrze znajduje się wyremontowana w 2017 roku instalacja audio - video oparta o
rozwiązania połączeniowe firmy Neutrik. Jeżeli do planowanego miejsca umieszczenia
elementu systemu należy doprowadzić linię sygnałową, jest to zaznaczone w opisie montażu.
1.3. Wszystkie zestawy głośnikowe muszą pochodzić od jednego producenta.
1.4. Wszystkie wzmacniacze mocy powinny pochodzić od jednego producenta. Wszystkie
wzmacniacze powinny być wyposażone w procesory sygnałowe (DSP) i przyjmować na
wejściu sygnał audio cyfrowy. Wzmacniacze powinny pochodzić od tego samego producenta
co zestawy głośnikowe lub wspierać systemowo (poprzez ustawienia DSP) produkty
producenta zestawów głośnikowych.
1.5. Zamawiający wymaga aby dla instalacji stałej każdy tor głośnikowy miał indywidualny kanał
wzmacniacza. Wyjątkiem może być tor zestawów niskotonowych, które mogą
być skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie zestawy były połączone wspólnie.
1.6. Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest zastosowanie technologii równoważnej do
tej wymienionej w specyfikacji, również pod względem funkcjonalności. Przykładem
mogą być wzmacniacze mocy z pozycji 3.8. - w tabeli widnieją dwa wzmacniacze
ośmiokanałowe, ale dopuszczalne jest zaproponowanie czterech wzmacniaczy
czterokanałowych - pod warunkiem wykazania spełnienia pozostałych parametrów
technicznych i takiej samej sumarycznej liczbie kanałów dla instalacji stałej. Innym
przykładem może być również zaproponowanie w przypadku wzmacniaczy urządzeń nie
posiadających wejść cyfrowych w standardzie Dante i dodatkowego konwertera ze standardu
Dante na sygnał analogowy lub inny standard sygnału cyfrowego, spełniający wymagania dla
przetwornika AD i DA z opisu technicznego dla toru wejściowego wzmacniacza oraz
zatwierdzonego jako zgodne ze standardem Dante.
1.7. Zamawiający wymaga, aby sprawdzono czy instalacja zasilająca ma zabezpieczenia
odpowiednie dla montowanych urządzeń. Jeżeli zabezpieczenia zostaną uznane za
niewystarczające, Zamawiający wymaga aby wykonano konieczne modyfikacje. Obecnie
zainstalowane zabezpieczenia - dla gniazd znajdujących się na sali teatralnej B16 (przewody
3x2,5mm2), dla amplifikatorni C16 dla każdej z faz (w szafie amplifikatorni) i 35A w szafie
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rozdzielni na piętrze (szafa amplifikatorni połączona z rozdzielnią na piętrze przewodem
5x6mm2).
1.8. Zamawiający wymaga, aby system został dostarczony, zainstalowany oraz uruchomiony.
1.9. Oferowany system nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem widownię
(oraz scenę) zapewniając możliwie jak najbardziej zbliżone wrażenia charakteru dźwięku
niezależnie od zajmowanego miejsca na widowni. W związku z tym zamawiający wymaga
aby po uruchomieniu wykonano strojenie systemu do sali. Jeżeli Zamawiający będzie miał
wątpliwości dotyczące strojenia systemu, weryfikacją powinno być przedstawienie wyników
pomiarów pokrycia widowni dźwiękiem przez zainstalowany system.
1.10.
Zamawiający wymaga aby po instalacji i strojeniu systemu wykonane zostało
szkolenie z jego obsługi dla dwóch wyznaczonych pracowników Teatru.
1.11.
W przypadku wystąpienia awarii lub problemu niemożliwego do rozwiązania bez
konsultacji z serwisem czas reakcji serwisu - konsultacji telefonicznej - powinien wynosić
maksymalnie 10h.
1.12.
W przypadku awarii urządzenia wymagającej wysłania urządzenia do serwisu lub
wymiany na ten czas na urządzenie zastępcze, czas reakcji serwisu (wymiany lub naprawy)
powinien wynosić maksymalnie 72 godziny w przypadku ryzyka braku ciągłości
technologicznej i ryzyka braku możliwości realizacji spektaklu; lub 7 dni w innym
przypadku. Decyzja o charakterze awarii podjęta zostaje wspólnie przez wyznaczonego
pracownika Teatru oraz pracownika serwisu podczas konsultacji z serwisem (opisanej w
punkcie 1.11.) .
II. Opis montażu
Ze względu na charakter sali Teatru oprócz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od
systemu, opisany zostanie również wymagany sposób jego montażu. Do specyfikacji załączono
rysunek sceny i widowni wraz z poglądowym umieszczeniem elementów systemu.

Lp.

Element systemu

2.1.

Główny system
nagłośnieniowy
widowni

2.2.

Tor
niskotonowy

Opis Montażu

Podwieszony pod sufitem, na konstrukcji rurowej lub elementach
konstrukcyjnych sufitu. W stereofonicznej konfiguracji, niezależnie
nagłośniony każdy z trzech sektorów widowni. System powinien być również
wyposażony w niezależnie zamontowany oraz niezależnie sterowany tor
niskotonowy (pozycja 2).
Montaż pod sufitem, w środku sali, na konstrukcji wzmocnionej kratą (np. typu
TRIsystem). Należy doprowadzić linię sygnałową (w kasecie przyłączeniowej
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu montażu brak przyłącza z
gniazdem speakon). Szacowana długość linii - 50m, przewód 4x4mm2
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Opis Montażu

Element systemu

Stały system
nagłośnienia
sceny
(odsłuchowy)

Również podwieszony pod sufitem, zapewniający równomierne pokrycie
sceny.

System
nagłośnienia
efektowego

Umieszczony w czterech rogach sali, zawieszony na ścianach. W jeden z
przewidzianych punktów należy doprowadzić linię sygnałową (w kasecie
przyłączeniowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu montażu
brak przyłącza z gniazdem speakon). Szacowana długość linii - 20m, przewód
4x4mm2

System
dodatkowego
nagłośnienia
balkonów

Podwieszony pod sufitem, na elementach konstrukcyjnych sufitu.
Umożliwiający pokrycie dźwiękiem balkonów znajdujących się w rogach sali.

Mobilne
nagłośnienie
uniwersalne

Możliwe ustawianie w charakterze monitora scenicznego (typu „wedge”) lub
umieszczane na statywie. Dwa rozmiary zestawów głośnikowych.

III. Opis techniczny
Lp.

Element systemu

Wymagane minimalne parametry techniczne

3.1. Główny system
nagłośnieniowy
widowni zestawy głównie

- Pasywne urządzenie głośnikowe z możliwością

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

TW Audio T20i

podwieszenia

- Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)

6 sztuk (3 sektory po
2 urządzenia)

- Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 2 x
minimum 10"

- Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
1.4”

- Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 65 Hz ÷ 18 kHz

- Moc szczytowa (peak) minimum 2000 W
- Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej
90° ±15°

- Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej
40° ±10°

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 130 dB
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Element systemu

3.2. Główny system
nagłośnieniowy
widowni zestawy
niskotonowe

Wymagane minimalne parametry techniczne

- Pasywne urządzenie głośnikowe, nisko-tonowe, z
-

3.3.

Stały system
nagłośnienia
sceny
(odsłuchowy)

możliwością podwieszenia
Zestaw głośnikowy o charakterystyce kierunkowej,
kardioidalnej lub innej zapewniającej wyższy
poziom dźwięku z przodu urządzenia,
Zestaw niskotonowy składający się z minimum
dwóch głośników: minimum 1 x minimum 18"
(przód), minimum 1 x minimum 12" (tył)
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 40 Hz ÷ 115 Hz,
Impedancja 8 Ω,
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 130 dB

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

TW Audio S32
minimum dwie sztuki

- Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe,
-

TW Audio M8
uniwersalne
2 sztuki
Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)
Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 1 x
minimum 8"
Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
1”
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 70 Hz ÷ 19 kHz
Moc szczytowa (peak) minimum 800W
Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej 90°±10°
Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej 55°±10°
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 124 dB
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3.4.

Element systemu

System
nagłośnienia
efektowego

Wymagane minimalne parametry techniczne

- Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe,
-

3.5.

System
dodatkowego
nagłośnienia
balkonów

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

TW Audio M8
uniwersalne
4 sztuki
Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)
Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 1 x
minimum 8"
Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
1”
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 70 Hz ÷ 19 kHz
Moc szczytowa (peak) minimum 800W
Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej 90°±10°
Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej 55°±10°
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 124 dB

- Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe,
-

TW Audio M6
uniwersalne
2 sztuki
Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)
Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 1 x
minimum 6"
Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
1”
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 85 Hz ÷ 20 kHz
Moc szczytowa (peak) minimum 500W
Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej 90°±10°
Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej 55°±10°
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 118 dB
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3.6.

Element systemu

Mobilne
nagłośnienie
uniwersalne zestawy większe

Wymagane minimalne parametry techniczne

- Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe,
-

3.7.

Mobilne
nagłośnienie
uniwersalne zestawy
mniejsze

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

TW Audio M8
uniwersalne
4 sztuki
Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)
Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 1 x
minimum 8"
Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
1”
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 70 Hz ÷ 19 kHz
Moc szczytowa (peak) minimum 800W
Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej 90°±10°
Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej 55°±10°
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 124 dB

- Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe,
-

TW Audio C5
6 sztuk
uniwersalne
Złącze połączeniowe: standard speakon
(kompatybilny z istniejącą instalacją)
Przetworniki niskoczęstotliwościowe minimum 1 x
minimum 4"
Przetwornik wysokoczęstotliwościowy minimum 1 x
0,75” (umieszczony współosiowo z przetwornikiem
niskoczęstotliwościowym - coaxial)
Pasmo przenoszenia (zakres częstotliwości pracy)
nie węższe niż 130 Hz ÷ 20 kHz
Moc szczytowa (peak) minimum 400W
Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej i poziomej
110°±10°
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL
minimum 110 dB
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Element systemu

3.8. Wzmacniacze
mocy do
instalacji stałej
do urządzeń z
(poz. 3.1-3.5)

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem
sygnałowym, wyposażony w ustawienia przygotowane
przez producenta zestawów głośnikowych, urządzenie
musi być dedykowane do współpracy z oferowanymi
zestawami głośnikowymi
- Liczba kanałów: minimum 8
- Moc adekwatna do oferowanego zestawu
głośnikowego,
- Konwerter AD podwójny 24 bitowy, 48 kHz
- Konwerter DA Podwójny 24 bitowy, 48 kHz
- DSP pozwalające na wprowadzenie opóźnień
sygnału i strojenie systemu nagłośnieniowego (np.:
poprzez zastosowanie odpowiedniej korekcji) z
ustawieniami dedykowanymi do oferowanych
zestawów głośnikowych.
- Wejścia sygnału audio, wejścia cyfrowe w
standardzie DANTE, kompatybilnym z konsoletą
Yamaha QL5 będącą na wyposażeniu
Zamawiającego
- Złącza portów sieciowych minimum 2 x etherCON
- THD+N nie większe niż 0.5%
- Urządzenie wykonane w standardzie rack 19",
wysokość nie większa niż 2U

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

Powersoft X8 DSP
+ karta Dante
2 sztuki
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Element systemu

3.9. Wzmacniacze
mocy do
instalacji
mobilnej do
urządzeń z (poz.
3.6-3.7)

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem
sygnałowym, wyposażony w ustawienia przygotowane
przez producenta zestawów głośnikowych, urządzenie
musi być dedykowane do współpracy z oferowanymi
zestawami głośnikowymi oraz musi być tego samego
producenta co urządzenie z punktu 3.8. (wzmacniacz
mocy systemu nagłośnieniowego, element stały).
Urządzenie wyposażone w akcesoria opisane w
punkcie 4.9. przez producenta zestawów głośnikowych.
- Liczba kanałów minimum: 4
- Moc adekwatna do oferowanego zestawu
głośnikowego,
- Konwerter AD podwójny 24 bitowy, 48 kHz
- Konwerter DA podwójny 24 bitowy, 48 kHz
- DSP pozwalające na wprowadzenie opóźnień
sygnału i strojenie systemu nagłośnieniowego (np.:
poprzez zastosowanie odpowiedniej korekcji) z
ustawieniami dedykowanymi do oferowanych
zestawów głośnikowych.
- Wejścia sygnału audio, wejścia cyfrowe w
standardzie DANTE, kompatybilnym z konsoletą
Yamaha QL5 będącą na wyposażeniu
Zamawiającego
- Złącza portów sieciowych minimum 2 x etherCON
- THD+N nie większe niż 0.5%
- Urządzenie wykonane w standardzie rack 19",
wysokość nie większa niż 2U

TW Audio
SYSRACK3-X
(ze wzmacniaczem
Powersoft X4)
+ karta Dante
2 sztuki

IV. Opis wymaganych akcesoriów
Lp.

Element systemu

Opis akcesoriów

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

4.1. Główny system
nagłośnieniowy
widowni - zestawy
głównie

Rama umożliwiająca montaż zestawów
TW Audio SBT20i
głośnikowych do istniejących konstrukcji
6 sztuk
scenicznych (orurowanie Ø 50mm).
Akcesorium montażowe wyprodukowane przez
producenta głośników.

4.2. Główny system
nagłośnieniowy
widowni - zestawy
niskotonowe

System ram oraz zawiesi umożliwiający montaż
urządzeń w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu (np.: krata typu TRI
system dł. 3m oraz systemowa rama
przeznaczona do podwieszenia oferowanego
zestawu). Akcesorium montażowe
wyprodukowane przez producenta głośników.

TW Audio Vera RF600
co najmniej 2 sztuki (tyle
samo ile zestawów
niskotonowych z pozycji
3.2.)+ ew. krata typu TRI
system

str. 42

Przetarg: ZZP-2/18
Lp.

4.3.

4.4.

Element systemu

Opis akcesoriów

Przykładowy model
spełniający wymagania
+ ilość sztuk

Stały system
nagłośnienia sceny
(odsłuchowy)

Rama umożliwiająca montaż zestawów
TW Audio QBM8
głośnikowych do istniejących konstrukcji
2 sztuki
scenicznych (orurowanie Ø 50mm).
Akcesorium montażowe wyprodukowane przez
producenta głośników.

System
nagłośnienia
efektowego

Uchwyt umożliwiający zawieszenie urządzenia TW Audio WHM8
na ścianie z możliwością regulacji kątów w
4 sztuki
płaszczyźnie horyzontalnej oraz wertykalnej.
Akcesorium montażowe wyprodukowane przez
producenta głośników.
Rama umożliwiająca montaż zestawów
głośnikowych w wyznaczonych miejscach
(sufit). Akcesorium montażowe
wyprodukowane przez producenta głośników.

TW Audio WHM6
2 sztuki

Torba transportowa (lub pokrowiec),
zapewniająca ochronę urządzeń i
umożliwiająca jednoczesny transport 2 szt.
zestawów głośnikowych - urządzeń z pozycji
3.6.

TW Audio BagM8
2 sztuki

Torba transportowa (lub pokrowiec),
umożliwiająca jednoczesny transport 2 szt.
zestawów głośnikowych - urządzeń z pozycji
3.7. oraz zestaw uniwersalnych zawiesi
(możliwość montażu do ściany lub na statywie
mikrofonowym). Akcesorium montażowe
wyprodukowane przez producenta głośników.

TW Audio BagC5
3 sztuki

4.8. Wzmacniacze
mocy do instalacji
stałej

Przewody przyłączeniowe do instalacji
elektrycznej (zasilające), pozwalające na
zainstalowanie wzmacniaczy w amplifikatorni
teatru.

-

4.9. Wzmacniacze
mocy do instalacji
mobilnej.

Skrzynia transportowa z panelem
przyłączeniowym (wysokość panelu nie
większa niż 2U), wyprodukowanym przez
producenta oferowanych zestawów
głośnikowych.

Skrzynia transportowa - 2
sztuki (2 wzmacniacze w
pozycji 4.8.)

4.5.

4.6.

4.7.

System
dodatkowego
nagłośnienia
balkonów
Mobilne
nagłośnienie
uniwersalne zestawy większe
Mobilne
nagłośnienie
uniwersalne zestawy mniejsze

TW Audio MKC5
6 sztuk

Przewody zasilające - 4
sztuki (2 x 5m + 2 x 10m).

Przewody zasilające umożliwiające podłączenie
zestawów skrzynia transportowa - wzmacniacz Przewody sygnałowe - co
- panel przyłączeniowy do gniazd 230V.
najmniej 2 sztuki
Długość 5 m oraz 10m.
przewód sygnałowy typu skrętka (cat6, 10m,
złącza standard EtherCON)
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Załącznik do SIWZ

UMOWA ………………………………….
(„Umowa”)
W dniu ................ 2018 roku pomiędzy:
Krakowski Teatr Scena STU z siedzibą przy al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków
Zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Tadeusza Koniecznego – Dyrektora Naczelnego
na podstawie [dokument powołania], którego kopia stanowi Załącznik nr 1 („Załącznik nr
1”) do Umowy
a
............................................................................
.............
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
....................................................
(dla którego zaświadczenie z odpowiedniego rejestru stanowi załącznik nr 2 do Umowy –
„Załącznik nr 2”, a którego oferta stanowi załącznik nr 3 do Umowy – „Załącznik nr 3”)
zwanym dalej „Wykonawcą”,
(Zamawiający i Wykonawca są w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami”, a
oddzielnie „Stroną”).
Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ujednolicony tekst
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
2018) pn. „„Zakup nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z instalacją i uruchomieniem tejże
w budynku „Krakowskiego Teatr Scena STU””. („Postępowanie”), zawarta została Umowa o
następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia i termin jego wykonania
1.

2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. „Zakup i dostawa nagłośnienia Sali widowiskowej wraz z
instalacją i uruchomieniem tejże w budynku „Krakowskiego Teatr Scena STU””, zwanego
dalej "Przedmiotem umowy".
Szczegółowe zestawienie i wyliczenie planowanych do wykonania prac i zadań określa
Opis zamówienia dla Przedmiotu Zamówienia, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy
(dalej zwana również „Załącznikiem nr 4”).
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3.

4.

5.

Strony zgodnie oświadczają, że realizacja Przedmiotu zamówienia rozpocznie się w
terminie …….. dni od dnia następnego po podpisaniu Umowy, przy czym odbiory będą
wykonane zgodnie z zapisem §8 Umowy oraz zakończy się nie później niż do dnia 28
sierpnia 2018 r.
Strony ustalają, iż przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do dokonywania
wszelkich czynności prawnych, faktycznych i materialnych oraz do składania i
odbierania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w ramach lub w związku z niniejszą
Umową będzie [imię i nazwisko przedstawiciela]. Przedstawiciel Zamawiającego jest
uprawniony do dokonywania wszystkich czynności na jego rzecz i w jego imieniu w
związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności do dokonywania
odbiorów, podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisywania w imieniu
Zamawiającego, akceptacji kart materiałowych oraz akceptacji faktur.
Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość tego, że na terenie wykonywania prac
instalacyjnych, tj. w obrębie budynku Zamawiającego będą przebywały osoby (w tym ale
nie wyłącznie pracownicy Zamawiającego), co wymaga od Wykonawcy należytej
staranności w zabezpieczeniu miejsc prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy.
Wszelkie niedogodności oraz ewentualne koszty powstałe w związku z prowadzonymi
pracami lub robotami budowlanymi uwzględnione zostały w wynagrodzeniu określonym
w § 5.
§2
Termin realizacji

1.
2.

3.

Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu zamówienia:
a)
zakończenie realizacji Przedmiotu zamówienia do dnia 28 sierpnia 2018 r.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, w podziale na
usługi i roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez
podwykonawców. Przedstawione w Harmonogramie wartości poszczególnych
elementów usług i robót powinny być podane w cenach netto i brutto. Harmonogram ten
po jego pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 8 do
Umowy („Załącznik nr 6”) do Umowy.
Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
§3
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 należy w
szczególności:
1) wykonanie prac instalacyjnych z należytą starannością, zgodnie z opracowanym
opisem rozmieszczenia nagłośnienia, zasadami wiedzy technicznej, Pozwoleniem,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, ze zm.) – dalej jako „uPrBud” oraz powiązanymi aktami prawnymi,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; roboty budowlane muszą być
wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej
właściwym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
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wymienionymi w tekście Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia;
2) zabezpieczenie terenu prac i obiektów znajdujących się w jego obrębie.
3) realizowanie Przedmiotu zamówienia w sposób jak najmniej uciążliwy dla
bieżącego funkcjonowania Zamawiającego;
4) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż., zapewnienie ochrony
znajdującego się na terenie teatru mienia oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności
za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;
5) pokrycie kosztów zorganizowania ewentualnego zaplecza oraz jego zabezpieczenia
i ochrony,
6) wykonanie Przedmiotu zamówienia z wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 uPrBud i przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze
zm.);
7) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych
przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych
dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;
8) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu zamówienia wszystkich przepisów
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym dotyczących
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót; Wykonawca jest
obowiązany do ponoszenia ewentualnych kosztów opłat i kar za naruszenie w
trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska;
9) utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu prac w stanie uporządkowanym tj. bez
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
10) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty do chwili ich
odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania prac w
należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały
zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na terenie prac;
11) uporządkowanie terenu teatru i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie go w
terminie ustalonym w Umowie dla odbioru końcowego;
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony na kwotę …………………. złotych od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
Przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do
wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż
…………………… złotych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia w
razie wygaśnięcia w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez
niego lub jego podwykonawców szkody osobiste lub majątkowe wobec Zamawiającego
lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych,
łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane
do Zamawiającego lub osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych
osób działających w imieniu Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec
Zamawiającego lub osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji
Umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z Umową, ze sztuką budowlaną,
przepisami p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia terenu robót i terenu pod
zaplecze lub jego braku.
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5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu robót, realizowanych prac, stosowanych w ich toku
wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu
zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób nie utrudniający
nadmiernie funkcjonowania Zamawiającego, a w szczególności nie prowadzenia robót w
godzinach od 2200 do 600 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy. W szczególnych
przypadkach związanych z wymogami technologicznymi, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępstwo od tych ograniczeń czasowych.
Jednocześnie Strony ustalają, iż Wykonawca w miarę możliwości będzie jak
najwcześniej informował Zamawiającego o potrzebie ww. odstępstwa.
7. Materiały i produkty, o których mowa w ust.5 powyżej powinny odpowiadać
wymaganiom ujętym w art. 10 uPrBud i ustawie o wyrobach budowlanych i posiadać
certyfikaty na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej
certyfikacji. Dla pozostałych materiałów - z wyłączeniem wskazanych w obowiązujących
w tym zakresie przepisach dotyczących określenia wykazu wyrobów budowlanych nie
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych wg uznanych wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej – Wykonawca
zobowiązuje się posiadać deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest
Polska i Europejska Norma, a w przypadku jej braku - krajową aprobatą techniczną (AT)
lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie
Zamawiającego zobowiązany będzie okazywać w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.
8. Urządzenia i sprzęt instalowane w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia muszą być
fabrycznie nowe, nieużywane oraz wyprodukowane nie później niż 01stycznia 2018 r.
9. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia
realizacji Przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od czasu powzięcia
wiadomości o jej zaistnieniu, spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawiającym lub z innych przyczyn. W
wypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia
zarzutu w tym zakresie po zakończeniu robót.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego, ani
podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji
Przedmiotu umowy;
§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
1.

2.

Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) zł brutto (dalej jako „Wynagrodzenie”) zgodnie z
ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik 3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, w tym
koszty wykonania robót budowlanych, opracowania dokumentacji, zakupu i montażu
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3.

4.

wyposażenia, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z
realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia bez
względu na okoliczności u źródła ich powstania, a także zysk Wykonawcy.
Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich robót lub innych wydatków
niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
niniejszą Umową jest elementem ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem
wynagrodzenia.
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty zaniechane oraz
rozliczenia w przypadku niewykonania w całości Przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę, będzie protokół konieczności sporządzony na podstawie kalkulacji
szczegółowej, zawierający zakres robót według technologii przyjętej w dokumentacji
oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z
uwzględnieniem danych wejściowych do kosztorysowania określonych poniżej:
Stawka za roboczogodzinę, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku oraz ceny materiałów i ceny
sprzętu nie większe niż średnie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI, IRS)
SEKOCENBUD (tabela dla regionu małopolskiego) obowiązujących w danym okresie i
zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy.

5.

6.

7.

W przypadku konieczności zaniechania wykonania części zakresu Przedmiotu
zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą
określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres prac będzie protokół konieczności
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie
ust. 4 powyżej. Kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i pisemnym zatwierdzeniu
przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu
do Umowy.
W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów pomiarów lub odbiorów
niezbędnych do przekazania do użytkowania i eksploatacji wykonanego Przedmiotu
zamówienia wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
§6
Fakturowanie i rozliczenia

Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi
po wykonaniu przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przy
czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu
odbioru końcowego stwierdzającego niewadliwe i zgodne z niniejszą umową wykonanie
Przedmiotu umowy, w tym przed wystawieniem faktury niezbędne jest spełnienie
wszystkich obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w tym w szczególności
określonych w niniejszym paragrafie odnośnie płatności wobec podwykonawców i
dalszych podwykonawców.
3. Zapłata należności za wykonane roboty w ramach płatności za wystawioną fakturę będzie
realizowana w następujący sposób, z zastrzeżeniem, że poniższe postanowienia
dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
1.
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instalacyjne lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi:
a. w przypadku wykonywania części Przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o których mowa w §12 Umowy,
Wykonawca składając fakturę, która zawiera wynagrodzenie za zakres
wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
dokona stosownego wskazania podziału wysokości należności odpowiednio
pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
b. Wynagrodzenie będzie podlegało zapłacie w całości bezpośrednio na rachunek
Wykonawcy. Warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom;
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b. powyżej w wraz z fakturą za dany
zakres prac, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z faktury Wykonawcy w celu dokonania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („Pzp”), w
szczególności zgodnie z art. 143c Pzp.
5. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty, albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, obejmuje wyłącznie należności powstałe po
zaakceptowaniu oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie kwoty należne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wszelkich wierzytelności
Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Za nieterminowe realizowanie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, z
zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez
str. 51

Przetarg: ZZP-2/18

Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
11. Należność za wykonanie Przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzony przez
bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
12. Za termin zapłaty Strony Umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

2.

3.

4.

1.

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy zwane dalej „Zabezpieczeniem” stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto
określonego w §5 ust 1, w łącznej wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy (dowód wniesienia Zabezpieczenia stanowi załącznik
nr 8 do Umowy – „Załącznik nr 8”). Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie
roszczeń przez okres rękojmi i gwarancji.
Wykonawca ma obowiązek kontynuowania ważności Zabezpieczenia przez cały okres
obowiązywania Umowy. W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu
zamówienia w terminie umownym oraz upływu terminu ważności Zabezpieczenia i nie
wniesienia nowego Zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w
wysokości 0,5% Wynagrodzenia określonego w §5 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ustala się, że 100%
wniesionej kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu
zamówienia. 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od
dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez
Zamawiającego jako należycie wykonanego, tj. odebranego, w formie protokołu odbioru
końcowego. Pozostała część Zabezpieczenia (30%) przeznaczona będzie na
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji, i zostanie
zwolniona nie później niż w 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu
gwarancji, na podstawie bezusterkowego protokołu po okresie rękojmi i gwarancji
sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu zamówienia; ta część może zostać również
przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.
Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew na
rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających
z niniejszej Umowy.
§8
Odbiory
Strony ustalają, że przedmiotem:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1) odbioru końcowego – będzie protokolarne potwierdzenie wykonania prac
instalacyjnych wraz z wyposażeniem, tj. potwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy („Odbiór końcowy”);
2) odbioru po okresie rękojmi i gwarancji – będzie stan techniczny Przedmiotu
zamówienia służący jako podstawa do zwolnienia pozostałej części
Zabezpieczenia (30%), o którym mowa w §7 ust. 3 Umowy.
W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:
1) przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane sprawdzenia, w tym
uzyska certyfikaty bezpieczeństwa określone w §3 ust. 1 pkt 9 Umowy; o
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie
później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania
sprawdzeń,
2) zakończy wszystkie roboty i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym
wymagane sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1) dostarczy pismo
informujące o dokonaniu ww. zgłoszenia do siedziby Zamawiającego;
potwierdzenie gotowości do odbioru lub brak ustosunkowania się do wpisu w
ciągu 7 dni, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru.
Ustala się, że Zamawiający do odbiorów w ramach niniejszej Umowy powoła Komisję
odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 5 dni roboczych
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą
przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:
1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu
usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,
2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
i. obniżyć wynagrodzenie za dany etap lub za całość Przedmiotu
zamówienia albo,
ii. gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem –
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do
domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie
ustalonym w §9 niniejszej Umowy.
Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przedstawienie przez
Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej w
dwóch egzemplarzach wraz z dokumentami określonymi w §3 ust. 1 pkt 13 Umowy oraz
oświadczeniem Wykonawcy czy roboty były wykonane samodzielnie, czy przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, bądź z jego udziałem jak również innymi
dokumentami wymaganymi w myśl niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów.
Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru
Zamawiającego.
Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny Przedmiotu umowy. Przed
końcem upływu okresu rękojmi i gwarancji usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych
wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi
i gwarancji w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu zamówienia i
zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.
Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji może zażądać od
Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę
pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca
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8.

nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we
własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W
przypadku niedokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie zwrotu kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia
ustalonego na okres rękojmi i gwarancji. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę
Zabezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia powstałej różnicy, na
zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art.
566 Kodeksu cywilnego.
§9
Kary umowne, odszkodowanie

1.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:
1) z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia przez pierwsze 7 dni opóźnienia w realizacji całego Przedmiotu umowy;
kara umowna z ww. przyczyn za rozpoczęty 8 dzień opóźnienia i każdy następny
rozpoczęty dzień opóźnienia wynosi 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1;
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego
i w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przez
pierwsze 14 dni opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu na usunięcie wad lub usterek tj. 7 dni od daty otrzymania pisemnego
zgłoszenia o usunięciu wad i usterek; kara umowna z ww. przyczyn za rozpoczęty
15 dzień opóźnienia i każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia wynosi 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron- z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w §5 ust. 1 Umowy;
4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zapisami §12 ust. 10 w
zw. z §6 Umowy w wysokości 50.000,00 zł., za każdy taki przypadek;
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne lub projektu jej
zmiany, zgodnie z zapisami § 12 ust. 4 pkt 1) Umowy w wysokości 5000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych);
6) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z zapisami § 12 ust. 4
pkt 3 i ust. 7 Umowy w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy), za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
7) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zapisami
§ 12 ust. 8 Umowy i ust. 4 pkt 7 lit. e) Umowy w wysokości 5.000,00 zł. za każdy
taki przypadek;
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8) za brak przedłużenia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonego w
§ 7 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku braku dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty
otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony
do potrącania tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z
wniesionego Zabezpieczenia bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty
na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. Zapłata kary, jej potrącenie lub
pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania
pozostałych zobowiązań umownych. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar
umownych także z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
nieodwołalną zgodą.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z
Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.

2.

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów
Harmonogramu, dłuższego niż 7 dni kalendarzowych;
2) opóźnienia dłuższej niż 7 dni kalendarzowych w realizacji Przedmiotu
zamówienia w stosunku do terminów określonych w Umowie;
3) jeśli Wykonawca przerwał wykonanie prac z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś
przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych. Strony mogą odrębnie ustalić
dopuszczalność pojedynczych przerw na dłuższy okres jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, które nie wpłynął na zakończenie realizacji
Przedmiotu umowy w terminie;
4) realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie
dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpisem
do dziennika bodowy;
5) realizacji przez Wykonawcę robót niezgodnie z postanowieniami umownymi,
oraz specyfikacją techniczną, a w szczególności nie podejmowania
prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
6) niedokonania płatności wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w terminach umownych,
7) gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, postepowanie
restrukturyzacyjne lub ogłoszono, także nieprawomocnie, jego upadłość.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w
ust. 1:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
określonych w §9 Umowy;
2) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji
robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy oraz zabezpieczy na swój koszt
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3.

4.

5.
6.

przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie
protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren prac.
W przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokonał
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez dodatkowego
wzywania.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni, od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, bez dodatkowego wzywania. W tym wypadku, Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części
Umowy.
Zamawiający w każdym z przypadków określonych w niniejszym paragrafie, może
według swego wyboru odstąpić od Umowy w całości lub w części.
W zakresie dotyczącym odstąpienia od Umowy ww. regulacje między Stronami nie
uchylają postanowień Kodeksu cywilnego.
§ 11
Gwarancja i rękojmia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, tj. w
szczególności na dostarczony sprzęt i wszelkie instalacje zamontowane w ramach
realizacji Przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że gwarancja obowiązuje od
momentu dokonania odbioru i nie wymaga złożenia przez Wykonawcę dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów.
Okres gwarancji wynosi . . . . . . miesięcy na wykonany Przedmiot umowy, w tym w
szczególności na wbudowane materiały i urządzenia oraz wykonane instalacje,
rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu
umowy.
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Cywilnego, tj. 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W okresie gwarancji, a także w okresie rękojmi Wykonawca, na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub
usterek robót stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia o usunięciu wad lub usterek.
Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykryciu wady i usterki. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin i miejsce oględzin. Istnienie
wady lub usterki stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez
Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie
wad lub usterek Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do
powierzenia usunięcia wad, usterek lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i
odszkodowania uzupełniającego.
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7.

8.

Strony Umowy mogą dokonać przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu
gwarancji lub rękojmi (zależnie od tego, który termin będzie dłuższy), a stwierdzone
wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji, tj. w
terminie nieprzekraczalnym do 30 dni od dokonania przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresów gwarancji i rękojmi,
jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem okresu kończącego się później.
§ 12
Podwykonawcy

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia własnymi siłami za
wyjątkiem następującego zakresu prac, który wykonany zostanie siłami
podwykonawców:
1) zakres prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) zakres prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) zakres prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) zakres prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) zakres prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W sytuacji, której Strony nie przewidziały przy zawieraniu Umowy, w celu sprawnego
wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca może podczas realizacji
Umowy wnioskować, że inny zakres prac niż wskazany w ust. 1 wykona przy udziale
podwykonawcy (ów), mimo że podczas zawarcia Umowy deklarował wykonanie
zamówienia w sposób określony jak w ust. 1 powyżej.
W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowę o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty instalacyjne
stanowiące część Przedmiotu zamówienia, zawartą pomiędzy wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem – podwykonawcą, a także pomiędzy
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą.
Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót, w ramach umowy o
podwykonawstwo wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz
spełnienia następujących wymogów:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, do przedłożenia
Zamawiającemu, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do
wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany
jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy
wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy;
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2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia
do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w terminie 14
dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać
się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo.
3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww.
umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o
podwykonawstwo.
4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt 2) powyżej lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 3) powyżej
będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie
uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
szczególności, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w pkt 7 poniżej.
5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany
ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia
i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1) – 4) powyżej
stosuje się odpowiednio.
6) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej dla swej
ważności.
7) Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawierać postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej Umowy,
za wyjątkiem postanowień, które ze swojej istoty odnoszą się indywidualnie
tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie będą
sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zawierać będzie w
szczególności postanowienia dotyczące:
a) zakresu robót przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem
elementu Harmonogramu Wykonawcy zlecanych podwykonawcy,
który będzie zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy,
b) terminu realizacji robót, który będzie zgodny z terminem
wykonania niniejszej Umowy,
c) wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe
niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robót,
d) zasad płatności za wykonanie robót przez podwykonawcę, z
zastrzeżeniem, że zasady rozliczenia przez Wykonawcę
wynagrodzenia należnego podwykonawcy będą analogiczne do
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zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, określonych w §6 Umowy,
e) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
f) kar umownych należnych Wykonawcy od podwykonawcy z tytułu:
 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego dalszemu podwykonawcy,
 nie przedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź
Zamawiającemu projektu umowy, której przedmiotem są prace
instalacyjne z dalszym podwykonawcą lub projektu jej zmiany,
 nie
przedłożenia
Wykonawcy
bądź
Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z
dalszym podwykonawcą lub jej zmian,
g) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania
niniejszej Umowy.
5. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian
umów o podwykonawstwo oraz umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą
obciążały wyłącznie Wykonawcę.
7. Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin
zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z treścią §9 ust. 1 pkt 7
Umowy.
9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z terenu prac, podwykonawcy przez
Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z
Teatu.
10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
11. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie
(„Konsorcjum”), umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz
wszystkich członków Konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest
Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum, odpowiada solidarnie wobec
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Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec
podwykonawców zaspokojone przez Zamawiającego.
12. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołał się na zasadach
określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wykonawca
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania.
Ustęp 12 zostanie usunięty, jeżeli wybrany Wykonawca, w złożonej ofercie, nie powoła
się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1-6 Pzp.

§ 13
Autorskie prawa majątkowe
1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do
wszelkich materiałów i wyników prac dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę
oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z utworów powstałych podczas
realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania
przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą
ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także
zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie
będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa
autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z
przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości
wykonanej dokumentacji, w całości jak i w części, w szczególności do wszelkich
opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, z chwilą
ich przekazania, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w
którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania przekazywania i
przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji jakie przedmiot umowy ma
spełnić;
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4.

5.

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (przystosowanie, zmiana układu
lub jakiekolwiek inne zmiany),
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i
postaci,
5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,
6) wprowadzenie dostarczanych materiałów do własnych baz danych,
bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań,
wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w internecie.
W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego utworów powstałych w ramach
realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie praw
autorskich zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej Umowy
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
Przeniesienie, o którym mowa w ust 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez
ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

§14
Zmiany umowy
1.
2.

3.

4.
5.
6.

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia
zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne
będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu zamówienia, Strony przewidują możliwość
wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c)
o okres potrzebny do wykonania robót zamiennych, po wprowadzeniu stosownych zmian
do Umowy, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów
technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich
starań aby roboty mogły zostać zrealizowane - Strony przewidują możliwość wydłużenia
terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. e) po
wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy, w formie aneksu do Umowy podpisanego
przez obie Strony – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być
dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości
prowadzenia robót.
Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w niniejszej
Umowie.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą dotyczyć:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego
proponowaną zmianą elementu prac,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części prac,
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac instalacyjnych oraz terminu
wykonania Umowy,
6) wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 4 pkt 7 lit. c. Umowy.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 6 powyżej, wymaga zmiany Dokumentacji
projektowej lub jakiegoś z jej elementów strona inicjująca zmianę przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności, lub
nie, oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest złożenie wniosku
przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie , jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy.
Zmiany, o których mowa w ust. 6, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są
niżej wymienione okoliczności:
1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkownika)
obiektu,
2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych prac
instalacyjnych,
3) zmiana obowiązujących przepisów,
4) podniesienie wydajności urządzeń,
5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
7) wady dokumentacji projektowej, a zmiany są konieczne i niezależne od woli
stron,
8) siły wyższej.
W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej
do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy strony przewidują możliwość wydłużenia
terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c) Umowy, po
wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy, w formie aneksu do Umowy podpisanego
przez obie Strony.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania
Umowy, jeżeli zmiana Umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy
przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane w takimi zmianami
ponosi Wykonawca.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych:
1) zmiana adresów Wykonawcy i zamawiającego o których mowa w § 17 ust. 2 Umowy,
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym
takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w
danym czasie aktów prawa,
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) zmiana osób wskazanych w § 16 ust. 1 i 2 Umowy.
Zmiany w Umowie dopuszczalne są również w przypadkach wprost wskazanych w art.
144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 15
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.).
§ 16
Osoby odpowiedzialne
1. Kierownikiem Akustyki będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Osobą odpowiedzialną za prace instalacyjnych będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Zamawiający wyznacza do koordynacji wykonania zamówienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................. ............
nr tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

§ 17
Postanowienie końcowe
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Wszelkie zmiany i uzasadnienia w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z niniejszą Umową powinna być
kierowana pod następujące adresy:
1) Zamawiającego – […]
2) Wykonawcy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o
każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku
naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni
podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę
po dwukrotnym awizowaniu.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy, a w szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.
Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji
niniejszej Umowy jest język polski.
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Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
10. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:
[lista załączników]
9.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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