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I.  NAZWA I 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 UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”. 

 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV 42.41.50.00-8    Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące. 

CPV 42.41.51.10-2    Wózki widłowe. 

CPV 42.41.70.00-2    Podnośniki i przenośniki. 

CPV 42.41.00.00-3  Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe. 

CPV 66.11.40.00 Usługi leasingu. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika 

nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie. 

      Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Nabycie przez Wykonawcę: 

a. 1 (słownie: jeden) wózka widłowego opisanego w pkt. I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 

b. 1 (słownie: jeden) podnośnika nożycowego opisanego w pkt. II Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Oddanie urządzeń opisanych w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia 

wydania do dnia przeniesienia własności, 
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3) Przeniesienie własności urządzeń opisanych w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym 

po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, 

pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

używanych do realizacji zamówienia materiałów należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 

ustawy PZP, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować 

jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. Jeśli gdziekolwiek w 

dokumentacji przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub 

pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń 

równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, 

to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający stosownie do art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Istnieje możliwość złożenia następujących ofert częściowych: 

a. Oferta częściowa nr I  – Wózek widłowy. 

b. Oferta częściowa nr II  – Podnośnik nożycowy. 

3. Minimalny zakres oferty obejmuje wykonanie jednej oferty częściowej. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej lub wielu ofert częściowych. 

 

W każdym przypadku należy wypełnić formularz oferty zgodnie z wzorem zamieszczonym  

w Załączniku nr 2 (2a i 2b) do SIWZ. 

 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, 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 możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

Zamówienia te mogą być udzielane w szczególności w wypadku zaistnienia potrzeby zamówienia na 

dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana lub rozbudowa dostarczonych produktów, a 

zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

1. Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy leasingowej i dostawy urządzeń (produktów): 30 dni od 

daty podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia obowiązywania umowy leasingowej: 36 miesięcy od daty rozpoczęcia 

obowiązywania umowy i dostawy urządzeń (produktów). 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

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

pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp. 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) W zakresie zdolności technicznych i zawodowych - posiadają wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia: 

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), zrealizował co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków 

transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości każdego z tych 

zamówień co najmniej 250.000,00 zł. 

  

4) W zakresie zdolności technicznych i zawodowych - dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 (słownie: 

jedną) osobą spełniającą następujące wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia: 

 

- co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy musi posiadać co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny środków 

transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych);  

 

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

 

 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności zgodnej 

z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 

nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń wymienionych 

w pkt. IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 

Wykonawca spełnił. 



 

 5 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt VIII ust. 1 pkt 2-

5 SIWZ, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX ust. 1 

SIWZ. 

4. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający oświadcza, że może najpierw dokonać oceny 

ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. W razie posługiwania się przy realizacji zamówienia podwykonawcami, na których zasoby 

Wykonawca się nie powołuje, Wykonawca określi w ofercie firmę podwykonawcy i część 

zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy oraz w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX ust. 1 SIWZ. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, 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 – stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp; 

- z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy – stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp. 

 

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 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

pkt VIII ust.1 pkt 1-5 SIWZ– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał). 

 

2.  Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

Dokumenty i oświadczenia, które zobowiązany jest złożyć Wykonawca, jeżeli Zamawiający tego 

zażąda na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:  

 

 

1) Aktualny odpis lub wydruk 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 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.  
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2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych umów leasingu operacyjnego lub finansowego w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, obejmujący co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków 

transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości brutto każdego z 

tych zamówień co najmniej 250.000,00 zł. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi 

czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 4  do SIWZ. 

 

3) Wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego 

do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (wskazanych w pkt. VIII.1.4 

SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

  

 

4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 

gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł.  

 

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

posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 250.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia, w którym Zamawiający 

zamieścił na stronie internetowej informacje wskazane w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

6 do SIWZ (oryginał). 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 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. 

5. 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 
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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. 

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

z uczestników musi przedstawić dokumenty określone w pkt IX ust. 1,  pkt IX ust. 2 pkt 1 i pkt. IX 

ust. 3, przy czym Zamawiający zastrzega, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SIWZ, 

będzie dotyczyło każdego z wykonawców występujących wspólnie jedynie w zakresie pkt. 4 

oświadczenia nr 1, tj. nie podlegania wykluczeniu stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp przez każdego Wykonawcę. Pozostałe dokumenty lub 

oświadczenia (w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SIWZ w zakresie pkt 1-3 

oświadczenia nr 1, tj. spełnienia warunków określonych w pkt VIII ust.1 pkt 2-5 SIWZ łącznie przez 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie) 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. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Paweł Kamionka – tel. 510 019 286, adres e-

mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 

godz. 17.00.  

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) 379-33-01 
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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/zamowienia-publiczne), 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/zamowienia-publiczne.  

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

SIWZ. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

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. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

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

Wykonawcy. 

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

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

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

ofertę, bądź przedstawiony na żądanie Zamawiającego, 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. 
8. 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. 
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9. 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. 

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

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. 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 2018 r. poz. 419 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. 
12. 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. 

13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca wskaże w 

ofercie firmy podwykonawców, jeżeli ich zatrudni do realizacji części przedmiotu zamówienia i określi 

część zamówienia, którą powierzy podwykonawcy. 
15. Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty (Załącznik nr 2 (2a i 2b) do SIWZ) wraz z oświadczeniem, wymienionym w pkt. IX 

ust. 1; 

2) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – w razie składania 

oferty przez pełnomocnika; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku wykonawców 

występujących wspólnie. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 w 

Warszawie w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. 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: 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Nowy Teatr  

ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa 

 

 

„Oferta na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika 

nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w 

Warszawie.” 

Nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2019 r. godz. 12:00 
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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, że 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 „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 17 

grudnia 2019 r. o godzinie 12:00. 

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. 

5 .  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne) informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

oraz wskazanej ceny, jak również terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych polskich (PLN), którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić za przedmiot zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty, uwzględnił wszystkie elementy 

składające się na całkowitą wartość oferty. 

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

upływie terminu otwarcia ofert. 

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

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

8 do SIWZ. 
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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 (pkt IX ust.1 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, 

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:  

 

2.1. Kryteria oceny oferty: 

1. Pierwszym kryterium wyboru oferty jest cena urządzenia – 60% 

 

  Cn 

C =                  x 100 pkt  

             Co 

 C -   ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę̨.  

Cn -  najniższa cena oferty spośród ważnych ofert. 

Co -  cena oferty ocenianej (badanej).  

 

 Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

 

 

2. Drugim kryterium wyboru oferty jest całkowity koszt leasingu (warunki finansowe) – 40%. 

 

  Ln 

L =                  x 100 pkt  

             Lo 

 L -  ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę̨.  

Ln -  najniższy koszt leasingu spośród ważnych ofert. 

Lo -  koszt leasingu oferty ocenianej (badanej).  
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Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie oferty Wykonawcy, który spełniając warunki 

opisane w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia otrzyma najwyższą liczbę punktów po 

zsumowaniu liczby punktów ze wszystkich kryteriów oceny oferty (wskazanych w ust. 2.1 pkt. 1- 2). 
 

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/zamowienia-publiczne 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 lub drogą elektroniczną. 

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, gdy upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub 

w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

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. 
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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. Ogólne warunki umowy stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Terminy płatności za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia określają ogólne warunki umowy 

stanowiące Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie  

udzielenia zamówienia publicznego w przypadku: 

1) zmiany sposobu realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany ceny 

przedmiotu umowy i całkowitych kosztu leasingu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na 

postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 

2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy – na korzyść Zamawiającego; 

3) zmiany stawki podatku VAT: cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w 

wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę, 

4) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, przepisów miejscowych lub obowiązujących Zamawiającego wytycznych 

organów administracji publicznej: w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian lub 

wydaniem wytycznych; 

6) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej postanowień, 

7) w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się niezgodne z 

prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, fakt ten nie będzie miał 

wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień umowy, a 

Strony umowy zobowiązują się do wspólnego zastąpienia niezgodnego z prawem, 

unieważnionego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, 

ważną i możliwą do wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec 

klauzuli niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania, 

8) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy – szczególnie poprzez wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia, podział 

wynagrodzenia na raty i określenie terminu płatności rat.  

9) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy jest to zmiana 

korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy (których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy) - odpowiednio do tego, jaki 

wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 

10) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne 

Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała 

zmiana; 
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11) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z uwagi na zmiany innych umów, których stroną 

jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację lub ze 

względu Umowy na potrzeby Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na 

postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 

12) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy proporcjonalnie 

do zmniejszenia zakresu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie 

miała zmiana; 

13) zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły 

wyższej, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne 

działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki - odpowiednio do tego, jaki 

wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 

14) zmiany postanowień Umowy stanowiące następstw ograniczenia środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia 

Umowy będzie miała zmiana; 

15) zmiany umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. 

zmiana siedziby, adresu); 

16) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany 

rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

17) zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w 

umowie. 

4. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach 

określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 

5. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

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

o odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy podmiotów składających ofertę wspólną. 

 

 

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) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

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, przepisy aktów wykonawczych do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 (2a i 2b) – Formularz oferty  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, 

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw lub usług, 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia,  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowych polega Wykonawca, do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 8 – Ogólne warunki umowy leasingowej. 

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: wózek widłowy 

 

1. Wózek widłowy – 1 szt.  

 

Wózek widłowy podnośnikowy, jezdniowy z napędem silnikowym gazowym (LPG) o następujących 

parametrach: 

 

1) Udźwig nominalny (nośność) nie mniejszy niż 3000 kg. 

2) Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł nie większa niż 50 cm. 

3) Liczba sekcji masztu - maszt typu Duplex (2 sekcje) lub Triplex (3 sekcje). 

4) Wolny skok nie mniejszy niż 1,4 m. 

5) Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 3,2 m. 

6) Wysokość opuszczonego masztu nie większa niż 2,2 m. 

7) Długość wideł nie mniejsza niż 1,2 m. 

8) Liczba kół nie mniejsza niż 4 szt. 

9) Opony pneumatyczne. 

10) Pozycja operatora siedząca. 

11) Zdolność do jazdy po wzniesieniu. 

12) Wyposażony w: 

a. Co najmniej jeden silnik napędowy gazowy o mocy nie mniejszej niż 40,0 kW. Pojemność 

skokowa silnika nie mniejsza niż 2000 cm3. Liczba cylindrów - co najmniej 4. Silnik musi 

spełniać obowiązujące normy emisji spalin. 

b. Kabinę bezpieczeństwa, zgodną z obowiązującymi przepisami BHP; kabina bezpieczeństwa 

ogrzewana. 

c. Niezależny przesuw boczny wideł, wyposażony w co najmniej jeden siłownik. 

d. Pozycjoner wideł (hydrauliczny, elektryczny lub inny). Zakres pozycjonowania (mierzony 

zewnętrznie) co najmniej w zakresie 50 cm – 110 cm. 
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e. Pełne oświetlenie.  

f. Sygnał biegu wstecznego. 

g. System wykrywający obecność operatora na siedzeniu. 

h. Układ mokrych hamulców tarczowych. 

i. Wspomaganie kierownicy. 

j. Regulowaną kolumnę kierownicy. 

k. Sterowanie przy pomocy dźwigni hydraulicznych umiejscowionych przy kierownicy lub fotelu 

operatora. 

l. Regulowane amortyzowane siedzenie operatora wyposażone w podłokietniki i pas 

bezpieczeństwa. 

m. Lusterka wsteczne. 

n. Panel diagnostyczny z wyświetlaczem umożliwiający kalibrowanie, diagnostykę uszkodzeń, 

błędów w funkcjonowaniu wózka itp. bez dodatkowych urządzeń (laptop, kalibrator itp.) i 

dodatkowego oprogramowania. 

o. Inne wyposażenie wymagane przez przepisy prawa. 

13) W komplecie - przedłużka wideł o długości 1,8 m,  

14) Gwarancja na wózek i podzespoły – co najmniej 36 miesiące. 

15) Wózek musi być zarejestrowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), tj.: 

a. Wykonawca lub Zbywca wózka musi posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego na wykonywanie przeglądów okresowych, napraw i serwisowanie oferowanego 

urządzenia.  

b. Pracownicy serwisowi Wykonawcy lub Zbywcy muszą posiadać uprawnienia wydane przez 

Urząd Dozoru Technicznego na wykonywanie przeglądów okresowych, napraw i serwisowanie 

oferowanego urządzenia. 

Warunki ogólne: 

a. Termin dostawy nie dłuższy niż 60 dni od daty podpisania umowy. 

b. Urządzenie musi posiadać poprawne (zgodne z wytycznymi) oznaczenia CE, jeśli przepisy UE 

wymagają takiego oznaczenia oraz musi posiadać deklarację zgodności WE (EU), jeśli 

przepisy UE wymagają takiej deklaracji.  
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c. Urządzenie musi być zarejestrowany przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli przepisy 

wymagają lub dopuszczają taką rejestrację.  

d. Autoryzowana stacja (punkt) serwisowa Urządzenia musi znajdować się na terenie Polski. 

e. do Ofert należy dołączyć:  

- Karty katalogowe oferowanego urządzenia zawierające parametry techniczne sprzętu. 

Nie są wymagane karty katalogowe do drobnych elementów wyposażenia (dopuszczalne są karty 

katalogowe w języku angielskim) 

- Deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy wymagają lub dopuszczają taką deklarację. 

Dopuszczalne są deklaracje zgodności w języku angielskim. 

- Nazwę i adres autoryzowanej stacji serwisowej na terenie Polski wraz z poświadczeniem, że 

wskazana stacja serwisowa posiada autoryzację producenta Urządzenia.   

- Inne wymagane przez prawo dokumenty. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: podnośnik nożycowy 

 

1. Podnośnik nożycowy – 1 szt.  

 

Podnośnik nożycowy z napędem silnikowym elektrycznym akumulatorowym, o następujących 

parametrach: 

 

1) Udźwig platformy roboczej nie mniejszy niż 300 kg. 

2) Wysokość robocza nie mniejsza niż 11,7 m. 

3) Maksymalna wysokość platformy nie mniejsza niż 9,7 m. 

4) Dopuszczalna liczba osób na platformie wewnątrz budynku nie mniejsza niż 2. 

5) Możliwość przejazdu podnośnika przy uniesionej (podniesionej) platformie. 

6) Szerokość podnośnika i platformy nie większa niż 1,20 m. 

7) Długość platformy nie mniejsza niż 2 m.  

8) Platforma wyposażona w: 

a. wysuwany balkon. Długość platformy z wysuniętym balkonem nie mniejsza niż 3 m 

b. obniżane bądź składane barierki ochronne. Wysokość podnośnika ze złożonymi barierkami 

nie większa niż 1,80 m 
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c. otwieraną bramkę wejścia na platformę, 

d. antypoślizgową powierzchnię,  

e. doprowadzone zasilanie 230 V. 

9) Waga podnośnika nie większa niż 2900 kg. 

10) Zerowy promień skrętu wewnętrznego. 

11) Zdolność jazdy po wzniesieniu o nachyleniu nie mniejszym niż 22% 

12) Koła pełne niebrudzące. 

13) Sterowanie za pomocą joysticka z proporcjonalnym sterowaniem prędkością jazdy.  

14) Wyposażony w: 

a. Napęd elektryczny, co najmniej podwójny (na 2 przednie koła). 

b. Baterię (akumulator lub akumulatory) o następujących parametrach: 

- napięcie łączne co najmniej 24 V 

- pojemność nie mniejsza niż 200 Ah 

c. Metalową platformę z wysuwanym balkonem (długość balkonu po wysunięciu nie mniejsza 

niż 90 cm). 

d. Wskaźnik naładowania baterii. 

e. System diagnostyczny informujący o awariach podnośnika. 

f. Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym.  

g. Czujnik wagi z alarmem dźwiękowym. 

h. Przycisk awaryjnego zatrzymania co najmniej na platformie i na poziomie bazy podnośnika. 

i. System (zawór) ręcznego, awaryjnego opuszczania platformy. 

j. Układ hamulców tarczowych. 

k. System (płozy, itp.) zabezpieczający przed wywróceniem. 

l. Inne wyposażenie wymagane przez przepisy prawa. 

15) W komplecie: ładowarka akumulatora lub akumulatorów,  

16) Gwarancja na podnośnik i wyposażenie – co najmniej 24 miesiące. 
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17) Podnośnik musi spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, 

przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Dyrektywę 

Maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywę LVD (2006/95/WE) i Dyrektywę EMC (2004/108/WE). 

18) Jeśli urządzenie zostanie zarejestrowane przez Urząd Dozoru Technicznego to: 

- Wykonawca lub Zbywca wózka musi posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego na wykonywanie przeglądów okresowych, napraw i serwisowanie oferowanego 

urządzenia.  

- Pracownicy serwisowi Wykonawcy lub Zbywcy muszą posiadać uprawnienia wydane przez Urząd 

Dozoru Technicznego na wykonywanie przeglądów okresowych, napraw i serwisowanie oferowanego 

urządzenia. 

Warunki ogólne: 

a. Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy leasingu operacyjnego. 

b. Urządzenie musi posiadać poprawne (zgodne z wytycznymi) oznaczenia CE, jeśli przepisy 

UE wymagają takiego oznaczenia oraz musi posiadać deklarację zgodności WE (EU), jeśli 

przepisy UE wymagają takiej deklaracji.  

c. Urządzenie musi być zarejestrowany przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli przepisy 

wymagają lub dopuszczają taką rejestrację.  

d. Autoryzowana stacja (punkt) serwisowa Urządzenia musi znajdować się na terenie Polski. 

e. do Ofert należy dołączyć:  

- Karty katalogowe oferowanego sprzętu zawierające parametry techniczne sprzętu. 

Nie są wymagane karty katalogowe do drobnych elementów wyposażenia (dopuszczalne są karty 

katalogowe w języku angielskim). 

- Deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy wymagają lub dopuszczają taką deklarację. 

Dopuszczalne są deklaracje zgodności w języku angielskim. 

- Nazwę i adres autoryzowanej stacji serwisowej na terenie Polski wraz z poświadczeniem, że 

wskazana stacja serwisowa posiada autoryzację producenta Urządzenia. 

- Inne wymagane przez prawo dokumenty. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: warunki leasingu 

1. Leasing rozliczany w złotych polskich (PLN). 

2. Opłata wstępna nie wyższa niż 10% wartości zamówienia. Opłata wstępna zostanie zapłacona 

niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingu. 
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3. Okres leasingu: 36 miesięcy. 

4. Liczba rat leasingowych: 35. 

5. Oprocentowanie rat miesięcznych stałe w okresie obowiązywania umowy i nie wyższe niż 2,20%. 

6. Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania 

umowy leasingu; płatność rat – 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

7. Wydanie urządzenia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy leasingu operacyjnego. 

8. Wartość wykupu nie wyższa niż 21% wartości netto przedmiotu leasingu. 

9. Maksymalny faktyczny koszt leasingu nie wyższy niż 10% (łącznie z kwotą wykupu). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie warunków finansowania oraz 

harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy począwszy od następnego 

miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY (część I - Wózek widłowy) 

 

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 realizację:  

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w 

Warszawie” 

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

Zamówienia. 

* Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach określonych w art. 

22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), będą 

podwykonawcami: 

1) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

2) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

3) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 
 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, należy podać firmę podwykonawcy i 

określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy 

 

* Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), będą 

podwykonawcami: 

1) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

2) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

3) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 
 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, należy podać firmę podwykonawcy i 

określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy. 
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

ogólnymi warunkami umowy, na następujących warunkach: 

Cena przedmiotu zamówienia (urządzenia):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: ………………………………….….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

Całkowity koszt leasingu (warunki finansowe):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………………….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu rat leasingowych na cały okres 

obowiązywania umowy (Załącznik nr 1 do oferty – UWAGA! Prosimy o podpisanie harmonogramu 

jako części oferty). 

2. Oświadczam(y), że wynagrodzenie Wykonawcy, określone przez Zamawiającego w ogólnych 

warunkach umowy, która stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i zyski, jak również wszelkie 

zobowiązania podatkowe, które mogą być nałożone na Wykonawcę. 

3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w ogólnych warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

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

składania ofert. 

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

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami ogólnych warunków umowy, które stanowią 

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z uwzględnieniem ogólnych warunków umowy, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

10. Wraz z OFERTĄ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

2) Harmonogram rat leasingowych  

3) ……………… 

4) …………………… 

………………. dnia ……… ……….. r. 

 

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

                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY (Część II - Podnośnik nożycowy) 

 

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 realizację:  

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego dla Nowego 

Teatru w Warszawie” 

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

Zamówienia. 

* Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach określonych w art. 

22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), będą 

podwykonawcami: 

4) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

5) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

6) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 
 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, należy podać firmę podwykonawcy i 

określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy 

 

* Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), będą 

podwykonawcami: 

4) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

5) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 

6) ………………………………… - następujących części zamówienia: ................................................... 
 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, należy podać firmę podwykonawcy i 

określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy. 
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2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

ogólnymi warunkami umowy, na następujących warunkach: 

Cena przedmiotu zamówienia (urządzenia):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: ………………………………….….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

Całkowity koszt leasingu (warunki finansowe):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………………….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu rat leasingowych na cały okres 

obowiązywania umowy (Załącznik do oferty - UWAGA! Prosimy o podpisanie harmonogramu jako 

części oferty). 

11. Oświadczam(y), że wynagrodzenie Wykonawcy, określone przez Zamawiającego w ogólnych 

warunkach umowy, która stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i zyski, jak również wszelkie 

zobowiązania podatkowe, które mogą być nałożone na Wykonawcę. 

12. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

13. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w ogólnych warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

14. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

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

składania ofert. 

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

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami ogólnych warunków umowy, które stanowią 

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z uwzględnieniem ogólnych warunków umowy, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

19. Wraz z OFERTĄ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

2) Harmonogram rat leasingowych  

3) ……………… 

 

………………. dnia ……… ………. r. 

 

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

                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

w postępowaniu na zamówienie publiczne:  

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie 

nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie” 

 

UWAGA! Należy wypełnić i podpisać wszystkie cztery oświadczenia. Dokument ma 3 strony! 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

Wykonawca oświadcza, że ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach leasingu 

operacyjnego, fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla 

Nowego Teatru w Warszawie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 

VIII ust. 1 pkt 1-5 SIWZ, tj: 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ich zasobów w tym zakresie*, 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, lub 

przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ich zasobów w tym zakresie* 

 oraz 

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! Brak skreślenia będzie rozumiany przez Zamawiającego jako złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia, że posiada wskazane w SIWZ zdolności techniczne i zawodowe (niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) oraz 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (podmiot ten musi być jednocześnie podwykonawcą), 

zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp. 

 

                  

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

Uwaga: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie na 

niniejszym wzorze składa każdy wykonawca w zakresie pkt. 4, zaś pełnomocnik w zakresie pkt. 1 - 3 co do 

wszystkich wykonawców łącznie. 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w pkt VIII ust. 1 pkt 1-5 SIWZ, polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie:  

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje 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. 

 

 

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Wykonawca oświadcza, 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. 

 

 

 

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Wykonawca oświadcza, 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. 

 

 

 

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ   

 

WYKAZ stosownie do pkt IX ust. 2 pkt 3 SIWZ 
w postępowaniu na zamówienie publiczne: 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie 

nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie” 

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług i dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania 

ofert, 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 3 SIWZ i obejmujący co najmniej trzy zrealizowane umowy leasingu finansowego lub operacyjnego 

środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości brutto każdego z 

tych zamówień co najmniej 250.000,00 zł. 

 

 
 

Lp. 

 

Zamawiający, na rzecz 

którego dostawy zostały 

wykonane 

 

Data i miejsce 

wykonania 

 

Wartość 

zamówienia 

Opis zamówienia 

Wykonywanego 

przez Wykonawcę (przedmiot) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

    

 

Uwaga! 

Należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień 

 

 

 

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

                                       (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

      

 

Wykaz Osób 

stosownie do pkt IX ust. 2 pkt 4 SIWZ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie 

nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje minimum 1 (słownie: jedną) 

osobą spełniającą następujące wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia: 

 

- co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenia w 

obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny środków transportu lub urządzeń 

podnośnikowych lub przeładunkowych); 
 

Lp

. 
Imię i nazwisko 

Informacje na temat 

doświadczenia jw.  

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

ramach 

udzielonego 

zamówienia 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

osobą* 

1 2 3  5 

1 

 

 
    

2 

 

 

 

    

3 

     

 

*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (rodzaj zawartej umowy) 

Oświadczamy niniejszym, że osoby wykonujące zamówienie będą spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 4 SIWZ w okresie obowiązywania Umowy  
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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 dostawy w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie, 

oświadcza, że:  

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp) wraz z następującymi podmiotami:*, 

 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) ________________________________________ 

5) ________________________________________ 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa 

każdy wykonawca 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

w trybie art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Ja, niżej podpisany: 

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

 

zobowiązuję się na rzecz (firma i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców): 

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

 

oddać do dyspozycji Wykonawcy, na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pod nazwą 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie 

nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego,  

 

swoje zasoby dotyczące: 

 

A. zdolności technicznych lub zawodowych, polegające na: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na okres:  

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

 

B. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w zakresie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na okres:  

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

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

                                    (podpis i imienna pieczęć upoważnionego  

przedstawiciela podmiotu) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ

     

Ogólne warunki umowy leasingowej 

 

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej 

przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że do wzoru umowy muszą zostać wprowadzone następujące 

postanowienia: 

1) Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego (dalej: “Umowa”) jest dostawa urządzenia zgodnego ze 

specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu wraz z załącznikami, jak i pozostałymi warunkami SIWZ 

wraz z załącznikami do SIWZ. 

2) Wykonawca nabywa urządzenie na warunkach określonych przez Strony w celu oddania 

Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków zgodnie z Umową. 

3) Zamawiający jest samorządową instytucją artystyczną. Umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego, 

urządzenie będzie wykorzystywane, na potrzeby prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w 

szczególności załadunku i rozładunku scenografii spektakli teatralnych w magazynie i siedzibie 

Zamawiającego.  

4) Zamawiający będzie używał urządzenia i pobierał jego pożytki w ramach powyższej działalności. 

Wykonawca oświadcza, że zna sposób, w jaki rzecz będzie używana przez Zamawiającego.  

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na oddanie urządzenia do używania przez Zamawiającego 

osobie trzeciej oraz na zmiany miejsca używania urządzenia przez Zamawiającego.  

6) Wykonawca dokona wyboru urządzenia na podstawie specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do 

SIWZ. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z wyborem urządzenia, jego 

parametrami technicznymi i użytkownymi, warunkami i terminem dostawy, ubezpieczeniem 

urządzenia w transporcie oraz warunkami gwarancji.  

7) Z chwilą nabycia przez Wykonawcę przedmiotu leasingu na Zamawiającego przechodzą uprawnienia 

z tytułu wad (w tym z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości), za wyjątkiem uprawnienia Wykonawcy 

do odstąpienia od umowy sprzedaży urządzenia.  

8) Finansowanie w formie leasingu operacyjnego przebiega zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. opłata początkowa w wysokości nie większej niż 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + 

VAT, płatna nie wcześniej niż 14 dni od dnia podpisania Umowy; 

b. opłaty z tytułu leasingu, zgodnie z harmonogramem rat leasingowych, określonym zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty, płatne są: na podstawie faktur wystawianych na 

koniec każdego miesiąca, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania 

faktury (z wyłączeniem opłaty początkowej, opisanej w pkt a. powyżej oraz raty ostatniej, o 

której mowa w pkt c. poniżej). Harmonogram rat leasingowych stanowi załącznik do Umowy; 

c. ostatnia rata obejmuje ewentualne wyrównania oraz cenę (kwotę) wykupu i płatna jest nie 

wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

d. w raty leasingowe wliczone są wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający, w szczególności: 

- koszt nabycia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (leasingu); 

- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego  

  miejsca na terenie Warszawy, zgodnie z pkt 12) poniżej; 

- wszelkie należności z tytułu podatków; 

- inne opłaty wraz z opłatą za odbiór urządzenia (faktura z UDT), jakie powinien   

  uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy; 

- ubezpieczenie przedmiotu zamówienia (leasingu). 

9) Za dzień zapłaty ww. rat i opłat Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 
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10) Czas obowiązywania Umowy wynosi 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo 

– odbiorczego do dnia przejścia na Zamawiającego prawa własności ww. urządzenia za zasadach 

określonych w pkt 11) poniżej, z zastrzeżeniem pkt 31) poniżej. 

11) Własność urządzenia, będącego przedmiotem Umowy, przechodzi na Zamawiającego z mocy 

Umowy: 

a. w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, 

będących przedmiotem leasingu, zgodnie z pkt 12) i lit. b. poniżej; 

b. pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ceny wykupu, w wysokości nie większej niż 

20% wartości początkowej przedmiotu leasingu, która będzie płatna wraz z ostatnią ratą 

leasingową. 

12) Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a 

Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu Umowy może dojść wyłącznie w 

czasie godzin pracy Zamawiającego. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego (wskazany w pkt 1 

SIWZ) lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie m. st. Warszawy. 

13) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy: 

a. stwierdzi wady przedmiotu Umowy; 

b. przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie 

Wykonawcy. 

14) W przypadku odmowy odbioru, o której mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu Umowy, zgodnego z SIWZ lub ofertą Wykonawcy i 

wolnego od wad. 

15) Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym 

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

16) Za datę odbioru przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru 

przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń. 

17) Urządzenie podlega ubezpieczeniu przez cały okres trwania Umowy leasingu. Wykonawca oświadcza, 

że wyraża zgodę na ubezpieczenie urządzenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady 

likwidacji szkód określa Umowa ubezpieczenia zawarta przez Wykonawcę.  

18) Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Wykonawca i ubezpiecza urządzenie we własnym zakresie i na 

własny koszt.  

19) Wykonawca gwarantuje minimum 36 miesięcy gwarancji na wózek widłowy oraz 24 miesiące 

gwarancji na podnośnik nożycowy, będących przedmiotem Umowy. Dokument gwarancji wydany 

zostanie w dniu zawarcia Umowy i stanowić będzie jej integralną część. 

20) Wykonawca przez cały czas obowiązywania Umowy zobowiązuje się świadczyć usługi przeglądów 

serwisowych urządzenia, będącego przedmiotem leasingu, w autoryzowanych punktach serwisowych 

lub w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa 

w pkt. 24) poniżej, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązuje się dokonywać: 

a. przeglądów okresowych; 

b. przeglądów gwarancyjnych; 

c. wymiany i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych;  

d. wymiany materiałów eksploatacyjnych; 

e. konserwacji; 

f. napraw gwarancyjnych. 

Usługa w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego musi być 

wykonana przez uprawnionych pracowników autoryzowanego punktu serwisowego. Jeśli usługi 

serwisowe będą wymagały przewiezienia Urządzenia do autoryzowanej stacji serwisowej, 

Wykonawca pokryje koszt transportu Urządzenia z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego i z powrotem. 
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21) Usługi serwisowe, o których mowa powyżej, świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez producenta urządzenia, będącego przedmiotem leasingu. 

22) Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w ciągu nie więcej 

niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

23) Czas naprawy usterek wynosi 2 (słownie: dwa) dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia przez 

Wykonawcę. W przypadku niemożności naprawy usterek w ww. terminie, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu na własny koszt równoważne urządzenie zastępcze. W tym przypadku czas naprawy 

usterek nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez 

Wykonawcę. 

24) Wykonawca gwarantuje autoryzowany punkt serwisowy, zapewniający obsługę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) urządzenia, będącego przedmiotem 

zamówienia, w szczególności dostęp do autoryzowanego serwisu producenta urządzeń. 

25) Strony postanawiają, że Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego o 

zapłatę jakichkolwiek kar umownych z tytułu niniejszej Umowy.  

26) Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy m.in.: w formie kar umownych. 

27) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach i w wysokości: 

a. za opóźnienie w dostawie urządzeń bądź urządzenia będących przedmiotem Umowy: w 

wysokości 0,25 % ceny przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, gdy opóźnienie 

w dostawie dotyczy dwóch urządzeń bądź 0,25 % ceny urządzenia brutto za każdy dzień 

opóźnienia, gdy opóźnienie dotyczy jednego urządzenia; 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze; za opóźnienie w przypadku 

naprawy usterek; za opóźnienie w dostawie urządzenia zastępczego, o których mowa w pkt 23) 

powyżej: w wysokości 0,5 % ceny brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy 

dzień opóźnienia liczonego odpowiednio od dnia następującego po dniu: upływu terminu na 

usunięcie wad; upływu terminu na naprawę usterek; upływu terminu na dostawę urządzenia 

zastępczego. 

28) Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy leasingu w przypadku, gdy: 

a. Wykonawca nie dostarczy urządzeń, będących przedmiotem Umowy w terminie umówionym 

z Zamawiającym, zgodnie z pkt 12) powyżej; 

b. Wykonawca nie dostarczy urządzeń, będących przedmiotem Umowy w stanie wolnym od wad 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 14) powyżej; 

c. Wykonawca rażąco narusza terminy napraw serwisowych, o których mowa w pkt 23) powyżej, 

tj. przekracza je o co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni, przy czym w każdym z 

powyższych przypadków Zamawiający może nie odstępować od Umowy a jedynie naliczać 

kary umowne zgodnie z pkt 27) powyżej;  

d. Wykonawca odmawia dokonania usług przeglądów serwisowych bądź świadczy je w sposób 

niezgodny z wymaganiami określonymi przez producenta urządzeń, będących przedmiotem 

Umowy. 

29) W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 28) powyżej, Zamawiający jest 

zobowiązany pokryć wyłącznie wymagalne raty leasingu oraz zwrócić Wykonawcy urządzenia, 

będące przedmiotem leasingu. 

30) Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do 

pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, innych niż te, o których mowa w pkt 29). W 

szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy różnicy między wartością 

urządzenia w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a wartością w dniu odstąpienia od Umowy.   

31) Umowa leasingu może zostać skrócona: 

a. na wiążący Wykonawcę wniosek Zamawiającego; 
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b. pod warunkiem jednorazowej spłaty rat i opłat przez Zamawiającego; 

c. z zachowaniem obowiązujących przepisów PZP oraz przepisów podatkowych. 

32) Jeżeli kary umowne, o których mowa powyżej, nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych za 

zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z rat leasingu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

33) Zapłata opłat i rat określonych w pkt 8) powyżej wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne 

Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy leasingu. 

34) Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat 

leasingowych w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz 

Wykonawcy. Wzór deklaracji wekslowej stanowić będzie załącznik do Umowy.  

35) Strony ustalają, że w deklaracji wekslowej zostanie zawarte postanowienie o niemożliwości zbycia 

przez Wykonawcę weksla na rzecz osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do wpisania swoich 

danych jako podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zapłata. Wykonawca będzie miał prawo wpisania 

sumy wekslowej w wysokości rat leasingowych, których termin spłaty już minął, a w dniu wystawienia 

weksla nie zostały jeszcze zapłacone przez Zamawiającego.    

36) Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci aktu 

notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460).  

37) Wykonawca ma prawo wykorzystać złożone zabezpieczenia wyłącznie przy dochodzeniu swoich 

roszczeń wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy.  

38) Zabezpieczenia ustanowione przez Zamawiającego wygasają z chwilą wykonania wszelkich 

zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca 

niezwłocznie zwróci Zamawiającemu weksle wraz z deklaracjami wekslowymi, wystawione przez 

Zamawiającego przy zawarciu Umowy. 

39) W przypadku różnicy pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią Ogólnych Warunków Leasingu, 

stosowanych przez Wykonawcę, stosuje się postanowienia Umowy. 

40) Integralną część Umowy stanowią dokumenty poświadczające okoliczności, o których mowa w pkt 

I.1.15) i II. 1. 18) szczegółowego opisu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 

41) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej Umowy, zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

42) Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

43) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

44) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach wymienionych w pkt. XXII 

SIWZ, które zostaną ujęte w Umowie.  

 

Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w SIWZ, w tym m.in. 

w niniejszym załączniku do SIWZ będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO  

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”); 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „dostawa w ramach leasingu operacyjnego 

fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru 

w Warszawie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

mailto:iodo@nowyteatr.org
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 
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