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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Zamawiającym jest Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

REGON:  141245324   NIP: 521 346 82 44 

telefon/fax: (22) 849 35 53 

strona internetowa: www.nowyteatr.org 

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.nowyteatr.org specyfikację 

istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

  

Godziny pracy Zamawiającego: 9.00 – 17.00. 

 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

 

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

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1.Kody CPV. 

Kod CPV główny: 

39298900-6 Różne wyroby dekoracyjne 

Kod CPV pomocniczy: 

44812400-9 Wyroby dekoracyjne 

45451000-3 Dekorowanie 

79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa scenografii do spektaklu pt. „Kabaret 

Warszawski”, który to spektakl będzie wystawiany w salach teatralnych oraz innych przestrzeniach, 

także plenerowych (na zewnątrz), na terenie Polski i za granicą. Zamawiana scenografia będzie 

składać się, w szczególności z, ale nie będzie ograniczona do, wieloelementowych konstrukcji 

metalowych, drewnianych, poliwęglanowych i szklanych w postaci  ścian, kiosku/łazienki, podłogi, 

budki itp. z możliwością ich łatwego montażu/demontażu, przenoszenia, ręcznego 

załadunku/rozładunku na i z samochodu ciężarowego, magazynowania oraz bezpiecznego 

transportu samochodami ciężarowymi z naczepą o maksymalnej długości 13,60 m, szer. do 2,45 m i 

wysokości do 2,90 m.  Zamówienie obejmuje także montaż próbny w warsztatach lub odpowiedniej 

wielkości przestrzeni należącej do Wykonawcy oraz dostawę i montaż na terenie Warszawy w 

miejscu (przestrzeni) wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia. 
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4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, 

w tym rozporządzenia MKiDN z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Scenografia powinna być wykonana z materiałów 

niepalnych oraz trudno zapalnych, a Wykonawca potwierdzi właściwości materiałów odpowiednimi 

atestami i zaświadczeniami.  

5. Wykonawca udzieli na wykonane prace oraz dostarczone poszczególne elementy scenografii  

12 miesięcznej gwarancji. 

6. Materiały przekazane wraz ze SIWZ są chronione prawami autorskimi. Wykonawcy są 

uprawnieni do wykorzystania przekazanych materiałów jedynie w celu przygotowania oferty. 

Użycie przekazanych materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem umożliwia 

Zamawiającemu dochodzenie roszczeń za naruszenie praw autorskich.  

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP ORAZ 

OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% zamówienia 

podstawowego.  

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w przypadku zmiany koncepcji artystycznej 

przedstawienia, o ile reżyser i scenograf zdecydują o poszerzeniu lub modyfikacji scenografii  

do spektaklu  pt. „Kabaret Warszawski”. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie do dnia 2.05.2013 r. 

 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

1) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują, 

co najmniej trzy zamówienia związane z wykonywaniem dekoracji teatralnych o łącznej 

wartości netto tych zamówień, co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 

(w tym jedno zamówienie obejmujące dostawę demontowalnej podłogi scenicznej z litego 

drewna), a  wartość jednego z tych zamówień wynosiła co najmniej 200.000,00 zł netto.  
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2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od OC 

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego  zamówienia          

na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł 

 (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą  

„spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów lub 

oświadczeń wymienionych w pkt IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwienia oceny, do 

oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (każda zapisana strona) lub osobę upoważnioną, z 

zachowaniem sposobu reprezentacji oraz oświadczenia wskazane w pkt. 1 i 2 poniżej (oryginał): 

 

Dokumenty złożone w ofercie:  

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie 

podleganiu wykluczeniu stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał). 

 

2) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy 

Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (oryginał). 

 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy  

do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony albo 

wydrukowany nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.  

 

4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy zamówienia związane  

z wykonaniem dekoracji teatralnych o łącznej wartości netto tych zamówień co najmniej 

300.000,00 zł, w tym jedno zamówienie obejmujące dostawę demontowalnej podłogi 

scenicznej z litego drewna z podaniem ich wartości (Wykonawca winien wykazać, ze kwota 

za jednorazową dekorację teatralną wynosiła co najmniej 200.000,00 zł netto), 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami, 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane terminowo i należycie – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

na kwotę co najmniej 300.000,00 zł.  

 

6)  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, 

wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

7) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin stosuje się odpowiednio. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być 

załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, 

którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:  

1)  reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

2)  zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,  

3)  złożenie oferty wspólnie, 

4)  prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem  

     o zamówienie publiczne. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika  

i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze  

lub ewidencji Wykonawcy. 

4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy  

z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt IX ust. 1 pkt 1 i 2. Pozostałe 

dokumenty lub oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.  

W przypadku oceny spełniania warunków postępowania przez konsorcjum warunki te będą 

zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy  

w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  Marcin Chlanda – tel. 518 361 369 

(zagadnienia techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia); Paweł Kamionka – tel. (22) 379-33-
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11, tel. 510-019-286, adres e-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org, od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10:00 – 18:00.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do 

czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem 

zasady pisemności. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający   

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Nowy Teatr 

 ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

 fax.: (22) 849 35 51 

 

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 

wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(http://www.nowyteatr.org/#/pl/nowyteatr/teatr_zamowienia), pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką 

informację własnej na stronie internetowej: 

http://www.nowyteatr.org/#/pl/nowyteatr/teatr_zamowienia.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium  

w kwocie: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).  

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 63203000451110000001471140.                                          

Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie: 
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„Wadium w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie scenografii do spektaklu 

„Kabaret Warszawski” dla Nowego Teatru w Warszawie”.  

Zamawiający wymaga załączenia kserokopii potwierdzającej wpłatę wadium do oferty. 

W przypadku wnoszenia wadium w innych dopuszczalnych formach określonych  

w pkt XII.2  SIWZ, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale. 

Beneficjentem takich dokumentów musi być Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa. 

4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne  

z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 

ustawy PZP. 

6. Pozostałe uregulowania, a w szczególności odnośnie zwrotu wadium, ponownego 

wniesienia i zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania   

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje 

się. iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7. Dokumenty składające się na ofertę, stosownie do wymogów określonych w pkt IX, mogą być 

złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane 

przez Wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 

być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
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Nr 153 poz. 1503 z późn zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione  

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy 

Pzp, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 

kosztów przygotowania oferty. 

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca wskaże w ofercie podwykonawców, jeżeli ich zatrudni do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

14. Na ofertę składają się: 

a) Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z dokumentami, wymienionymi w pkt IX. 

b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

d) Oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej 

stosownie do pkt XII.2 SIWZ albo kserokopii potwierdzenia dokonania wpłaty wadium w formie 

pieniężnej. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego (sekretariat) w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 w Warszawie w terminie do dnia 22 marca 2013 r. do godziny 14:00. 

Godziny pracy Teatru: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa oraz 

opisane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 

takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa 
 

„Wykonanie scenografii do spektaklu „Kabaret Warszawski” 

dla Nowego  Teatru w Warszawie” 

 

Nie otwierać przed dniem 22 marca 2013 r., godz. 14:00 
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„ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami 

wycofanymi nic będą otwierane. 

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1 .  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Madalińskiego 10/16  

w Warszawie, w dniu 22 marca 2013 r. o godzinie 14:00. 

2 .  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3 .  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

4 .  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 

otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. W formularzu oferty należy podać w walucie polskiej: wartość bez podatku VAT oraz cenę  

z podatkiem VAT za realizację całego zamówienia (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT.   

2. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.  

3. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze 

umowy. 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po 

upływie terminu otwarcia ofert. 

5 .  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

6 .  Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przewidzianymi we wzorze umowy, która stanowi Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. I Etap: 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w rozdziale VIII SIWZ, dokonana 

będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów (pkt IX SIWZ). Wykonawca musi 

spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

1.1. Zamawiający poprawi w ofercie; 

1. 1.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

1.1.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

 dokonanych poprawek, 
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1.1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

1.2. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 

ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

2. II Etap:  

 

Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg następującego kryterium:  

        
Cena brutto - waga kryterium 100% 

 

 

 

Sposób oceny  

    Kryterium  

 

Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w 

ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg 

wzoru: 

            C min       

P =                  x  100 pkt  x 100 % 

             C n 

 

  gdzie: P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 

 Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 

 Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena. 

 

XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

określone w art. 92 ust. pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 

na własnej stronie internetowej: http://www.nowyteatr.org/#/pl/nowyteatr/teatr_zamowienia 

oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń". 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta oraz w 

przypadku, kiedy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostanie odrzucona żadna 

oferta i nie wykluczony zostanie żaden wykonawca. 
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6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp, przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące 

wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie 

stron (firma, nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji 

działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników 

konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania 

umowy, zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych  

z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz 

dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego należy dostarczyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.  

 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.  Terminy płatności za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku          

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: zmian,  

przeróbek i uzupełnień zamawianego przedmiotu zamówienia, osób realizujących przedmiot 

umowy. Zmiany zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany 

zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa 

warunki takiej zmiany. Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmiany umowy, gdy 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis  

o odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy podmiotów składających ofertę 

wspólną. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie 

wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

XXIV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w 

przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli 

oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw, 

Załącznik nr 5 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie scenografii do spektaklu pt. „Kabaret 

Warszawski”, który to spektakl będzie wystawiany w salach teatralnych oraz innych przestrzeniach, 

także plenerowych (na zewnątrz), na terenie Polski i za granicą. Zamawiana scenografia będzie 

składać się, w szczególności z, ale nie będzie ograniczona do, wieloelementowych konstrukcji 

metalowych, drewnianych, poliwęglanowych, z PVC i szklanych w postaci  ścian, podłogi, 

kiosku/łazienki, budki itp. z możliwością ich łatwego montażu/demontażu, przenoszenia, ręcznego 

załadunku/rozładunku na i z samochodu ciężarowego, magazynowania oraz bezpiecznego 

transportu samochodami ciężarowymi z naczepą o maksymalnej długości 13,60 m, szer. do 2,45 m i 

wysokości do 2,90 m. Scenografia musi być wykonana w sposób modułowy, umożliwiający zmianę  

szerokości i głębokości scenografii o wielkości i wielokrotności odpowiednio 500 mm i 1000 mm 

(szczegóły do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia). 

Wszystkie skręcane moduły scenografii w miarę możliwości muszą być łączone za pomocą śrub o 

jednakowej wielkości (zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej 

długości trzpienia. 

Zamówienie obejmuje także montaż próbny w warsztatach lub odpowiedniej wielkości 

przestrzeni należącej do Wykonawcy oraz dostawę i montaż na terenie Warszawy w miejscu 

(przestrzeni) wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

odpowiedniej, profesjonalnej ekipy montażowej w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

Proponowane miejsce i termin montażu w przestrzeni wskazanej przez Zamawiającego to 

Warszawa 02-513, ul. Madalińskiego 10/16, w dniach od 4 maja do 6 maja 2013 r.  Zamawiający 

może zmienić miejsce, termin oraz czas w/w montażu bez określenia przyczyny. Przy czym termin 

montażu nie będzie wcześniejszy niż termin wykonania wynikający z niniejszego zamówienia. 

Wykonawca pokryje dojazd, pobyt i inne koszty związane z obecnością ekipy montażowej w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w trakcie montażu próbnego zapewni 

szkolenie  i instruktaż montażu/demontażu dla pracowników Zamawiającego oraz jeśli będzie taka 

konieczność, na żądanie Zamawiającego przygotuje pisemną (wraz z rysunkami 2D i 3D) instrukcje 

montażu/demontażu, pakowania, składowania i transportu scenografii. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca oznaczy każdy element scenografii zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.  

 W trakcie realizacji (wykonywania) zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany na 

żądanie Zamawiającego, do przedstawiania szczegółowych rysunków konstrukcyjnych 2D 

(dwuwymiarowych) i 3D (trójwymiarowych) przygotowanych w ogólnie dostępnych formatach 

(dwg, dxf, PDF itp.) 

Zamówienie obejmuje również, niezbędne zabezpieczenia, wózki, skrzynie transportowe itp. 

służące do składowania magazynowego (w magazynie wysokiego składowania) i bezpiecznego 

przewozu elementów scenografii samochodami z naczepą o maksymalnej długości 13,60 m, szer. 

do 2,45 m i wysokości do 2,90 m, nie posiadających tzw. „twardych” boków (tzw. „plandeka”). 

 

Wybrany Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy próbki parkietu i 

materiału PVC na wytłoki itd. do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego lub scenografa.  

 

Wielkość, wygląd scenografii i jej poszczególnych, opisanych poniżej elementów jest 

przedstawiona na rysunkach i wizualizacjach znajdujących w dalszej części niniejszego załącznika. 
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Rys. 1   Scenografia - widok z przodu, z góry  

 

 

 
 

Rys. 2   Scenografia - widok z przodu 
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Rys. 3       Scenografia - widok z przodu, z prawej strony 

 

 

 
 

Rys. 4       Scenografia - widok z przodu, z lewej strony 
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Rys. 5   Scenografia - widok z tyłu, z góry  

 

 

 
 

Rys. 6    Scenografia - widok z tyłu, z lewej strony  
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Rys. 7   Scenografia - widok z tyłu, z prawej strony 

 

 

 
 

Rys. 8   Scenografia - widok z góry  
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Rys. 9   Scenografia - wymiary  

 

 
 

Rys. 10   Kiosk/łazienka - widok z przodu  
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Rys. 11   Kiosk/łazienka - widok z góry  

 

 
 

Rys. 12   Budka 
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Opis poszczególnych elementów scenografii do wykonania przez Wykonawcę: 

 

I.          Podłoga: 

 

a. Pasy parkietu dębowego (wymiar 13 m x 16 m z wyłączeniem dwóch pasów podłogi 

metalowej – patrz podpunkt b) oraz zapasowa klepka dębowa (ok. 2 m²): 

 Parkiet dębowy (klepka dębowa – co najmniej klasa 3) malowany kilkakrotnie  farbą do 

parkietów nadającą mu kolor hebanu (dokładny odcień koloru do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia),  polakierowany lakierem bezbarwnym półmatowym (utwardzenie) -  

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 

 Klepka dębowa o grubości 16 mm klejona na sklejce o grubości 12 mm. 

 Rozmiar klepki 70 mm x 350 mm (rys. 13).  

 Rozmieszczenie klepki do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Klej, sposób klejenia, cięcia (formatowania) płyt (paneli) parkietu do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Każda sformatowana płyta (panel) frezowana na obwodzie, w celu zamocowania w tym 

miejscu „pióra” - wpustu łączącego poszczególne płyty. 

 

Rys. 13   Rozmiar klepki dębowej. Wzór rozmieszczenia do uzgodnienia  

. 

b. Podłoga metalowa - dwa pasy szerokości 1,00 m i długości 13,00 m, wykonane ze sklejki o 

grubości 25 mm pokryte zawiniętą na sklejkę blachą stalową  o grubości 2 mm - szczegóły 

do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zmówienia.  

 Stałe podkładki o grubości 1 mm pod panele podłogi metalowej, jeśli podłoga metalowa po 

wykonaniu nie będzie  tej samej grubość jak parkiet dębowy – do uzgodnienia  z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia 

 Sposób cięcia (formatowania) płyt (paneli) podłogi metalowej do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Blacha stalowa szlifowana i malowana lakierem bezbarwnym - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. 
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 Każda sformatowana płyta (panel) frezowana na obwodzie, w celu zamocowania w tym 

miejscu „pióra” - wpustu łączącego poszczególne płyty. 

c. Podłoga robocza o wymiarach 2,00 m x 16,00 m (za tylną ścianą scenografii) - malowana na 

czarno z 2 stron. Podłoga robocza wykonana ze sklejki 3-warstwowej o grubości 27 mm. 

 Sposób cięcia (formatowania) płyt (paneli) podłogi roboczej do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Każda sformatowana płyta (panel) frezowana na obwodzie, w celu zamocowania w tym 

miejscu „pióra” - wpustu łączącego poszczególne płyty. 

d. Przednia krawędź podłogi zakończona stalowym szlifowanym lub aluminiowym 

kątownikiem.  

e. Poszczególne panele podłogi i parkietu łączone na „pióra” (listwy) aluminiowe                     

o dług. 250 mm. Minimum 8 piór aluminiowych na każdy panel podłogi i parkietu.  

f. Konstrukcja podłogi powinna umożliwiać (poprzez demontaż paneli na całej długości 

(głębokości)) skrócenie szerokości podłogi o wielokrotność 1 m. 

g. Palety transportowe - stalowe bez kół o wymiarach 1,00 m x 2,50 m wraz z pasami 

transportowymi  

 

II.          Ściana prawa – konstrukcja aluminiowa – 1 sztuka: 

 
Rys. 14   Ściana prawa całość  

 

 
Rys. 15   Ściana prawa – część z oprawkami na żarówki z gwintem E14 
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Rys. 16   Ściana prawa – część bez oprawek na żarówki  

 

 

 
 

Rys. 17   Ściana prawa –moduł pojedyńczy z oprawkami 
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Rys. 18   Ściana prawa – moduł z oprawkami – widok od frontu i od tyłu 

 

 

 
 

Rys. 19   Ściana prawa – moduły z oprawkami złożone do transportu 
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a. Ściana z oprawkami na żarówki: 

 Wysokość ścian 3000 mm - w modułach o szerokości 1200 mm, wysokości 1425 mm 

oraz nóżki o wysokości 150 mm - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Łącznie 

20 modułów  w/w rozmiarach. 

 Konstrukcja ściany wykonana z profili aluminiowych połączonych ceownikiem 

aluminiowym z nawierconymi otworami dla oprawek na żarówki z gwintem E 14 (rys. 

17, 18).  

 Pojedyncze ścianki (moduły) skręcane w jedną dużą ścianę jednocześnie z zastrzałami 

- szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia..  

 Wysokość „nóżek” modułów niezbędnych do transportu ~ 80 mm (rys. 19) - szczegóły 

do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 

 Ściana od tyłu wzmocniona i ustabilizowana za pomocą stalowych zastrzałów 

modułowych (min. 10 szt.) - szczegóły i projekt do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Na każdą podporę (zastrzał modułowy) niezbędne obciążenie (wagi stalowe) – dwa 

elementy po ~ 35 kg każdy na każdą podporę. 

 Dostęp do przewodów i żarówek zabezpieczony od tyłu (mocowanie na zastrzałach) za 

pomocą stalowych linek w otulinie z PVC lub podobnej - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. 

 Całość lakierowana – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 

b. Ściana bez oprawek na żarówki 

 Wysokość ściany 3000 mm (w tym nóżki o wysokości 150 mm), szerokość 1000 mm

 (rys. 16) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

 scenografem w  trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Konstrukcja ściany wykonana z profili aluminiowych połączonych ceownikiem 

 aluminiowym  

 Ściana od tyłu wzmocniona i ustabilizowana za pomocą stalowych zastrzałów 

 modułowych (min. 2 szt.) - szczegóły i projekt do uzgodnienia z przedstawicielem 

 Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia 

 Na każdą podporę (zastrzał modułowy) niezbędne obciążenie (wagi stalowe) – dwa 

 elementy po ~ 35 kg każdy na każdą podporę. 

 Całość lakierowana – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

 scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 
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III.          Ściany z wytłoków – 2 sztuki (tylna i lewa): 

 

 
Rys. 20   Ściany z wytłoków – lewa (górny rysunek) i tylna (dolny rysunek) 

 

a. Ściana tylna 

 Wysokość ściany 3000 mm (w tym nóżki o wysokości 150 mm), w modułach o 

 szerokość 1000 mm i 500 mm (rys. 20) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

 Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Konstrukcja z profili aluminiowych obłożonych sklejką i wytłokami 

 wykonanymi z błyszczącego PVC - szczegóły i projekt „kopyta” do wytłoków do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia.  

 Próbki PVC do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego lub scenografa. 

 Pojedyncze ścianki łączone ze sobą przy pomocy śrub jednocześnie z zastrzałami - 

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Na każdą ścianę przykręcona sklejka do której mocowane są zdobienia tłoczone z 

 błyszczącego PVC (wytłok).  

 Na ścianie (w części środkowej) umieszczone wypustki (rys. 22) – konieczność 

 wzmocnienia ścian w miejscu umieszczenia uchwytów (część zakreskowana na rys. 

 22) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

 scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

  „Kopyto” do wytłoków wykonane w sposób i wg projektu uzgodnionego z 

 przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

 zamówienia 

 Całość pomalowana farbą podkładową i polakierowana – do uzgodnienia z 

 przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji  niniejszego 

 zamówienia. 

 „Nóżki” ściany zamaskowane za pomocą wytłoków z PVC (rys. 21) - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

 realizacji niniejszego zamówienia.  
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Rys. 21   Ściany z wytłoków – nóżka maskująca / wzór od uzgodnienia 

 

 Ściana od tyłu wzmocniona i ustabilizowana za pomocą stalowych zastrzałów 

 modułowych (min. 14 szt.) - szczegóły i projekt do uzgodnienia z przedstawicielem 

 Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia 

 Na każdą podporę (zastrzał modułowy) niezbędne obciążenie (wagi stalowe) – dwa 

 elementy po ~ 35 kg każdy na każdą podporę. 

 

b. Ściana lewa 

 Wysokość ściany 3000 mm (w tym nóżki o wysokości 150 mm), w modułach o 

 szerokość 500 mm i 1000 mm (rys. 20) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

 Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Konstrukcja z profili aluminiowych obłożonych sklejką i wytłokami 

 wykonanymi z błyszczącego PVC - szczegóły i projekt „kopyta” do uzgodnienia z 

 przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

 zamówienia. 

 Próbki PVC do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego lub scenografa. 

 Pojedyncze ścianki łączone ze sobą przy pomocy śrub jednocześnie z zastrzałami - 

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Na każdą ścianę przykręcona sklejka do której mocowane są zdobienia tłoczone z 

 błyszczącego PVC (wytłok). 

 „Kopyto” do wytłoków wykonane w sposób i wg projektu uzgodnionego z 

 przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

 zamówienia 

 Całość pomalowana farbą podkładową i polakierowana – do uzgodnienia z 

 przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji  niniejszego 

 zamówienia. 

  „Nóżki” ściany zamaskowane za pomocą wytłoków z PVC (rys. 21), nadającymi 

 dołowi masywny wygląd - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

 Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Ściana stanowi jedną całość z kioskiem/łazienką. 

 Na ścianie umieszczone cztery uchwyty oraz trzy siedziska naścienne składane   

 (rys. 22) – konieczność wzmocnienia ścian w miejscu umieszczenia uchwytów (część 

 zakreskowana na rys. 22) i w miejscu umieszczenia siedzisk - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub  scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 
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Rys. 22  Ściany z wytłoków – miejsca wzmocnienia ścian i umieszczenia siedzisk 

 

 Ściana od tyłu wzmocniona i ustabilizowana za pomocą stalowych zastrzałów 

modułowych (min. 7 szt.) - szczegóły i projekt do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Na każdą podporę (zastrzał modułowy) niezbędne obciążenie (wagi stalowe) – dwa 

elementy po ~ 35 kg każdy na każdą podporę. 

 

c. Wysłona drzwi na ścianie tylnej (boki) – 2 szt. 

 Wysokość wysłony 2300 mm, w modułach o szerokość 900 mm (rys. 5, 6) - 

 szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

 trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Wykonana z tego samego materiału co ściany (wytłoki z PVC) - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Wysłona łączona ze ścianą główną półkoliście - szczegóły i projekt „kopyta” do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

 realizacji niniejszego zamówienia.  

 

d. Wysłona za drzwiami na ścianie tylnej – 1 szt. 

 Wysokość wysłony 2300 mm, w 2 modułach o szerokość 800 mm (rys. 5, 6) - 

 szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

 trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Wykonana z tego samego materiału co ściany (wytłoki z PVC) - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Wysłona łączone ze ścianą główną za pomocą aluminiowych wąsów.  
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e. Wysłona pomiędzy ścianą tylną a ścianą lewą 

 Wysokość wysłony 3000 mm, w 3 modułach o szerokość 800 mm (rys. 5, 6) - 

 szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

 trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Wykonana z tego samego materiału co ściany (wytłoki z PVC) - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Wysłona łączona (jeden moduł 800 mm) ze ścianą główną półkoliście - szczegóły i 

 projekt „kopyta” do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem 

 w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Wysłona łączona (dwa moduły 800 mm) ze ścianą główną za pomocą aluminiowych 

 wąsów.  

 

f. Wysłona drzwi na ścianie bocznej (boki) – 2 szt. 

 Wysokość wysłony 2300 mm, w modułach o szerokość 1000 mm (rys. 5, 6) - 

 szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

 trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Wykonana z tego samego materiału co ściany (wytłoki z PVC) - szczegóły do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Wysłona łączona ze ścianą główną półkoliście - szczegóły i projekt „kopyta” do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

 realizacji niniejszego zamówienia.  

 

g. Palety transportowe - stalowe bez kół o wymiarach 1,20 m x 3,00 m wraz z pasami 

 transportowymi 

 

IV.  Ściana z blachy perforowanej – 1 szt. 

 

 Wysokość ściany 3000 mm, szerokość 400 mm - szczegóły do uzgodnienia z 

 przedstawicielem  Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych obłożonych blachą szlifowaną o 

 grubości 1 mm, zawijaną na bokach – szczegóły, wygląd oraz rodzaj blachy do 

 uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

 niniejszego zamówienia. 

 Całość pomalowana na kolor uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego lub 

 scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 

V. Kiosk/łazienka – 1 szt.: 

 

a. Demontowalny kiosk (rys. 10, 11, 23, 24, 25 ) o całkowitej wysokości 3000 mm, 

szerokości 1600 mm, długości 1700 mm zintegrowany ze ścianą z wytłoków (lewa 

ściana), składający się z modułów łączonych za pomocą śrub.  

 Moduły (ściany) bez szyb - konstrukcja wykonana z profili aluminiowych obłożonych 

sklejką i wytłokami wykonanymi z PVC - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Moduł prosty (ściana) z szybą z poliwęglanu litego przeźroczystego o grubości 6 mm. 

Płyta poliwęglanu (w całości) o wielkości min. 1950 mm x 800 mm. Szczegóły 
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montażu i mocowania do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Moduł zaokrąglony (ściana) z szybą z poliwęglanu litego przeźroczystego o grubości 6 

mm. Płyta poliwęglanu (w całości) o wielkości min. 1950 mm x 1200 mm. Szczegóły 

montażu i mocowania do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub 

scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Moduł prosty (ściana) z drzwiami aluminiowymi lub drewnianymi pokryty blachą 

nierdzewną o grubości 2 mm, z szybą z poliwęglanu litego przeźroczystego o grubości 

6 mm. Płyta poliwęglanu (w całości) o wielkości min. 1950 mm x 700 mm. Szczegóły 

pokrycia, montażu i mocowania do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 

lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Cokół na dole kiosku pokryty wytłokami z PVC - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Moduł sufitu wykonany z aluminium obłożonego sklejką i wytłokami (boki), 

poliwęglanu mlecznego o grubości min. 6 mm i folii lustrzanej. W module uchwyt do 

zawieszenia reflektora (reflektor dostarczony przez Zamawiającego) - szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia.  

 Podstawa (podłoga) stalowa o grubości 5 mm  

 Wagi stalowe  do obciążenia i stabilizacji kiosku - min. 4 szt.  (~ 35 kg każdy) 

 Umywalka i toaleta (muszla klozetowa wraz z deską) montowana do ścian kiosku - 

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 Umywalka i toaleta przed zakupem przez Wykonawcę do akceptacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego lub scenografa. 

 

 

 
 

Rys. 23   Kiosk – moduły, widok z przodu 
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Rys. 24   Kiosk – moduły, widok z tyłu, z góry 

 

 

 
 

Rys. 25   Kiosk – moduły, widok z tyłu 

 

b. Palety transportowe - stalowe bez kół o wymiarach 1,20 m x 3,00 m wraz z pasami 

transportowymi 



 31 

VI.   Budka – 1 szt.: 

 

 
Rys. 26   Budka – wymiary 
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Rys. 27   Budka – widok  
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a. Demontowalna budka (rys. 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) o całkowitej wysokości 

2500 mm, szerokości 1100 mm, długości 1100 mm.  

 Szyby ze szkła klejonego (szkło wielowarstwowe) o grubości 2 x 5 mm + folia ~1 mm 

 Drzwi z poliwęglanu o grubości 6 mm na ramie aluminiowej - - szczegóły do 

uzgodnienia z  przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

 Moduł podłogi (rys. 28, 29) wykonany z profili stalowych obitych blachą stalową 

nierdzewną o grubości 2 mm o wysokości 200 mm, rurek aluminiowych Ø 20 mm 

oraz podestu obitego blacha inoxową - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Moduł sufitu wykonany z aluminium obłożonego blachą aluminiową (boki), 

poliwęglanu mlecznego o grubości min. 6 mm, folii lustrzanej oraz stali nierdzewnej o 

grubości 2 mm. W module uchwyty do zawieszenia reflektora (reflektor dostarczony 

przez Zamawiającego) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 

lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 Wagi stalowe  do obciążenia i stabilizacji budki - min. 9 szt.  (~ 35 kg każdy) 

 Do montażu okien ze szkła klejonego w module podłogi i sufitu umieszczone są 

ceowniki wyłożone uszczelkami gumowymi - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

 Uszczelki gumowe zapobiegające ruchom szyb i ułatwiające ich montaż - szczegóły 

do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia.  

 

 
 

Rys. 28   Budka – moduły, widok całości 
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Rys. 29   Budka – podłoga 

 

 

 
 

Rys. 30   Budka – podłoga 
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Rys. 31  Budka – ceowniki do mocowania szyb 
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Rys. 32  Budka – ceowniki do mocowania szyb 

 

 
 

Rys. 33  Budka – sufit 
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Rys. 34  Budka – sufit 

 

b. Palety transportowe - stalowe bez kół o wymiarach 1,20 m x 3,00 m wraz z pasami 

transportowymi 

 

VII. Elementy pomocnicze do dekoracji: 

 Pasy spinające wraz z zabezpieczeniami krawędzi modułów. 

 Skrzynie na kółkach na wkręty i śruby. 

 Skrzynie transportowe na kółkach na listwy (pióra) aluminiowe. 

 Przyrządy (wagi z uchwytem wg projektu) do zbijania podłogi - 2 szt. 

 

 Wszystkie  elementy wykonanej scenografii  muszą  spełniać europejskie (unijne UE) 

wymogi bezpieczeństwa, BHP i przeciwpożarowego. 

 Dodatkowo wszystkie elementy scenografii muszą zostać zabezpieczone (impregnacja itp.) 

przed działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, wilgoć, intensywne nasłonecznienie itp.)  

 Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami 

prawa, w tym rozporządzenia MKiDN z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Scenografia powinna być wykonana z 

materiałów niepalnych oraz trudno zapalnych, a Wykonawca potwierdzi właściwości materiałów 

odpowiednimi atestami i zaświadczeniami (w jęz. polskim i angielskim).  

Wykonawca udzieli na wykonane prace oraz dostarczone poszczególne elementy scenografii 12 

miesięcznej gwarancji. 

 

Materiały przekazane wraz ze SIWZ są chronione prawami autorskimi. Wykonawcy są 

uprawnieni do wykorzystania przekazanych materiałów jedynie w celu przygotowania oferty. 

Użycie przekazanych materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem umożliwia 

Zamawiającemu dochodzenie roszczeń za naruszenie praw autorskich 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA  nr ................/….- PROJEKT 

w dniu .............  r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, NIP: 521 346 82 44; 

REGON:  141245324,  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………… –  Dyrektor Naczelną,  

2. …………………… –  Główną Księgową 

 

a 

 

* osoba prawna: 

.................................................................. z siedzibą w .............................,  

ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

................................. pod nr KRS ................... (kopia odpisu KRS stanowi załącznik do oferty 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  …............., zwaną 

dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

............................................... 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie 

KRS są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie 

ustało, w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez 

pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie 

zostały odwołane ani nie wygasły. 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne 

uzyskanie zgody jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej /ewentualnie, w razie gdy 

uzyskanie zgody jest konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ 

do Umowy,  

 

*osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

........................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ..................... 

pod adresem: ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr ................ (wydruk z CEIDG stanowi 

załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  

…............., zwanym dalej Wykonawcą  

 

*w zależności od charakteru Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję, jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu elementów 

scenograficznych do spektaklu „Kabaret Warszawski ”. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w pkt. III SIWZ oraz Załączniku nr 1 do 

SIWZ. SIWZ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a tym samym jej integralną 

część. 

3. Strony ustalają, iż dobór materiałów i technologii wykorzystanych przez Wykonawcę 

podczas realizacji przedmiotu umowy wymaga uprzedniej akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego lub scenografa przedstawienia. 

4. Zamówiona scenografia powinna pasować i komponować się z pozostałymi elementami 

scenografii przedstawienia. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi 

wykonawcami dekoracji w celu uzyskania efektu pożądanego przez scenografa 

przedstawienia. 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionych elementów scenografii zgodnie z 

projektem autorstwa ____________________ Projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania i montażu elementów 

scenografii do stosowania się do wskazówek i wymagań autora projektu, w zakresie 

objętym niniejszą umową.  

2. Zważywszy, iż zamówione elementy scenografii  będą  stanowiły miejsca akcji scenicznej 

spektaklu, a w ich pobliżu lub na nich będą przebywali ludzie, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania i montażu elementów w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa 

przewidziane prawem, w tym warunki określone w rozporządzeniu MKiDN z dnia 15 

września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji 

widowisk (Dz. U.  z 2010 roku Nr 184 poz. 1240). Wykonawca oświadcza ponadto, że 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonanego przedmiotu umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez okres wykonywania zamówienia 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

czynności objętych niniejszą umową na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł oraz dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze pierwszej części zamówienia odpis polisy. 

4. Wszystkie dekoracje powinny zostać wykonane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. 

Materiały, z których zostaną wykonane dekoracje powinny posiadać wymagane prawem 

atesty ppoż. 

5. Wraz z przekazaniem dekoracji, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie impregnacji ppoż. zgodnie z 

przepisami prawnymi, oraz pełną dokumentację techniczną. 

 

§ 3 

 

1. Zamówienie zostanie wykonane i przedstawione Zamawiającemu do odbioru w ściśle 

zakreślonym terminie tj. do dnia ______________ r. 

2. Strony dopuszczają przeprowadzenie odbioru etapami. Odbiór każdego etapu dokonany 

będzie przez Komisję składającą się z przedstawicieli Stron, a niestawiennictwo 

przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

4. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,  

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i powierzenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi  na koszt Wykonawcy. 

5. Za miejsce odbioru strony uważają scenę w __________ przy ________________________ 
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§ 4 

 

1. Strony ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma jednorazowe 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  _________________ zł (słownie: 

______________ złotych) netto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez Zamawiającego 

potwierdzający odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Strony dopuszczają płatności częściowe po osiągnięciu pewnego zamkniętego etapu 

wykonania zamówienia. Potwierdzenie odpowiedniego zaawansowania prac może dokonać 

Zamawiający w porozumieniu ze scenografem spektaklu. W przypadku odbioru 

częściowego podstawą płatności będzie protokół odbioru częściowego oraz należycie 

wystawiona faktura VAT. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po 

odebraniu części zamówienia bez zastrzeżeń, potwierdzonej podpisaniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru. Wynagrodzenie częściowe płatne będzie na podstawie 

faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

§ 5 

 

1. Zważywszy na ściśle zakreślony termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający  jest 

uprawniony do kontroli postępu prac, co Wykonawca ma obowiązek umożliwić. 

2. W przypadku  nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 

obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania określonego w § 3 ust.1. 

3. Jeżeli jedna ze stron rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub rażąco zaniedbuje 

przyjęte na siebie obowiązki, druga ze stron ma prawo do wezwania jej do usunięcia 

naruszeń i zaniedbań w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli szkody te nie 

zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, druga strona może odstąpić od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 50% wartości umowy netto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy  

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 50% wartości umowy. W przypadku 

gdyby wartość wykonanych prac przekroczyła wartość zapłaconej kary umownej, zapłata 

kary umownej nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy w przypadku, gdy wynika to z działania siły wyższej 

(zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia,  

a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, awarie w dostawie energii, akty 

prawa władzy państwowej, samorządowej). 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. Zapewnienia należytej jakości wykonywanych prac i wykonania ich z należytą 

starannością, 

b. Wykonania przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 

określonym w § 3 ust.1, 

c. Utrzymania czystości i porządku w miejscu prowadzonych prac montażowych, 

d. Przestrzegania przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywanych prac montażowych. 

2. Zamawiający ma prawo wskazania Wykonawcy koniecznych do wprowadzenia zmian, 

przeróbek, uzupełnień w przedmiocie umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

wykona wymienione czynności w terminie ustalonym przez strony umowy, jednak nie 

później niż do dnia ostatecznego odbioru scenografii.  Za wprowadzenie przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego zmian, przeróbek, o ile są one zgodne z założeniami 

opisu przedmiotu umowy (Załącznik nr 1) Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

dodatkowego wynagrodzenia poza ustalone w niniejszej umowie. Jeżeli zmiany, przeróbki i 

uzupełnienia przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiającego wykraczać będą poza opis 

przedmiotu umowy (Załącznik nr 1), Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego na wykonanie tego typu zmian, przeróbek i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w zakresie rozstrzygania 

wszelkich sytuacji spornych, wynikłych w trakcie wykonywania postanowień niniejszej 

umowy.  

4. Koordynatorem prac oraz osobą upoważnioną do podejmowania decyzji wykonawczych  ze 

strony Wykonawcy jest ________________________ 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. Zapewnienia miejsc postojowych w bezpośredniej bliskości miejsca montażu 

scenografii (______________) dla samochodów Wykonawcy (w tym TIR) oraz 

zapewnienia dojazdu do rampy rozładunkowej dla tych samochodów, 

b. Udostępnienia miejsca montażu scenografii (________________) dla ekipy 

Wykonawcy od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru przedmiotu 

umowy, 

c. Udostępnienie Wykonawcy niezwłocznie wszelkich informacji i dokumentów, które 

mogą mieć wpływ na termin zakończenia prac umownych, 

d. Współdziałania z Wykonawcą w zakresie rozstrzygania wszelkich sytuacji spornych 

wynikłych w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, 

e. Sprawowania nadzoru inwestorskiego i artystycznego scenografa przedstawienia lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

f. Zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych i jego 

ochrony przez cały okres montażu przedmiotu umowy, 

g. Dokonania odbioru przedmiotu umowy w dniu zakończenia poszczególnych etapów 

odbiorów. Odbioru dokonuje się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, 

stanowiącego o wykonaniu umowy, 

h. Zapłaty należnego wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych 

niniejszą umową. 

2. Koordynatorem prac oraz osobą upoważnioną do podejmowania decyzji wykonawczych   

ze strony Zamawiającego jest ________________________ 

 

 

 

 



 42 

§ 8 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Początek biegu terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń przedmiotu zamówienia. 

2. Warunki gwarancji:  

a. Wszelkie powstałe usterki należy zgłosić Wykonawcy na piśmie na numer faksu 

_________ lub adres e-mailowy: _____________ niezwłocznie po ich zauważeniu, 

ze szczegółowym opisem usterki.  

b. Zgłoszenie nagłej usterki, która może spowodować niemożliwość wystawienia 

kolejnego planowanego przedstawienia może zostać telefonicznie pod numer 

___________________ 

c. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji Wykonawca niezwłocznie 

przystąpi do usunięcia wady. Przystąpienie do usunięcie wady lub wymiana na 

element wolny od wady nie może nastąpić później niż po 12 godzinach  

od zgłoszenia zaistnienia usterki w trybie opisanym w pkt. b niniejszego ustępu. 

d. Po przyjęciu zgłoszenia Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o zasadności 

usterki. Usterki mogące wpłynąć na niemożliwość odbycia się kolejnego 

planowanego spektaklu zostaną usunięte bezzwłocznie nie później niż 12 godzin od 

podjęcia czynności zmierzających do usunięcia usterki. Usterki, które nie wpływają 

bezpośrednio na niemożliwość wystawienia kolejnego planowanego spektaklu 

zostaną usunięte nie później niż 48 godzin od rozpoczęcia prac zmierzających  

do usunięcia usterki. 

e. Usunięcie usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

f. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, demontażu, 

użytkowania, przechowywania i konserwacji,  

- stwierdzenie poprawek lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione 

przez Wykonawcę. 

- za uszkodzenia i zużycie elementów dekoracji wynikające z naturalnej 

eksploatacji . 

3. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich możliwych starań, aby w przypadku 

zaistnienia usterki odbyło się kolejne planowane przedstawienie.  

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę  do usunięcia wady objętej gwarancją 

mimo wezwania, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia jej usunięcia innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania świadczeń gwarancyjnych, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 

umowy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonywania świadczeń 

gwarancyjnych lub za każdy dzień, o który przedłuży się naprawa gwarancyjna 

spowodowany z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zapłata kary umownej nie 

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne na zasadach ogólnych.   

 

§ 9 

 

1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach spornych rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.  
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4. Umowa spisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1) SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia, zawarty w pkt III SIWZ oraz Załączniku nr 1 do 

SIWZ z dnia ___________________ r.; 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ____________________ r.; 

3) Projekt scenografii, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
     

.........................................      ........................................... 

 

 

Załączniki: 

 

1. SIWZ z dnia _____________________ r. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ___________________ r. 

3. Projekt scenografii. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia na wykonanie scenografii do spektaklu „Kabaret 

Warszawski” dla Nowego Teatru w Warszawie spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm.) tj: 

 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia*, 

 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

      oraz 

 

4)  nie podlega wykluczeniu stosownie do art. 24 ust. 1 ww. ustawy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn..........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ   

 

WYKAZ stosownie do pkt IX ust. 1 pkt 4 SIWZ 

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

Wykonawca winien wykazać, ze kwota za jednorazową dekorację teatralną wynosiła co najmniej 

200.000,00 zł netto. 

 
 

Lp. 

 

Zamawiający Data i miejsce 

wykonania 

Wartość 

Zamówienia 

Opis zamówienia  

Wykonywanego przez 

Wykonawcę wraz z 

zaznaczeniem czy został 

spełniony wymóg dostawy 

demontowalnej podłogi 

scenicznej z litego drewna. 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

    

 

Uwaga! 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień 

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………  

                                    (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

............................................................................................... 

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Wykonanie scenografii do spektaklu „Kabaret Warszawski” dla Nowego Teatru  

w Warszawie”. 

Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Oświadczam(y), iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców / bez 

udziału podwykonawców* 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i wzorem umowy za: 

Łączną wartość bez podatku VAT- cena netto: 

........................... zł (słownie: ....................................................................................... ).  

Łączną cenę z podatkiem VAT- cena brutto: 

..................... zł (słownie: ..................................................... ) w tym …......% podatku VAT, tj. 

..................................... zł (słownie PLN:  ..............................) 

 

2. Oświadczam(y), że powyższe cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Zobowią zuję (my) się  zrealizować  zamówienie w terminie okreś lonym w SIWZ 
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4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, iż dochowamy wszelkiej staranności w celu ochrony praw autorskich 

Zamawiającego do załączonych do SIWZ projektów i rysunków. W przypadku użycia 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego chronionych prawem autorskim niezgodnie 

z warunkami określonymi w pkt. III.6 SIWZ, pokryjemy szkody Zamawiającego wynikłe  

z naruszenia praw autorskich. 
8.  Oś wiadczmy, ż e udzielimy gwarancji obejmują cej serwis na okres: 12 miesię cy. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, który stanowi 

Załącznik nr 2 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg wskazanego projektu,  

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) ………………….. 

2) …………………… 

3) …………………… 

4) ……………………. 

5) …………………… 

6) ……………………. 

7) …………………….. 

8) ……………………. 

 

 

 

………………. dnia ……… ……….. 2013 r. 

 

 

……………………………………………..                                                
(podpis i imienna pieczęć                                           

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

Wykonawca: 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia na wykonanie scenografii do spektaklu „Kabaret 

Warszawski” dla Nowego Teatru w Warszawie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

oświadcza, że: 

 

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej wraz z 

następującymi podmiotami:*, 

 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) ________________________________________ 

5) ________________________________________ 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn..........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


