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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 

e-mail: sekretariat@nowyteatr.org 

strona internetowa: https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne  

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-

publiczne SWZ 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: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji. 

3. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV 31.60.00.00-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

CPV 31.70.00.00-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem 

scenicznym (konsolety oświetleniowej) dla Nowego Teatru w Warszawie. 

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

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt. 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. W przypadku gdy w SWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia używanych do realizacji zamówienia materiałów należy rozumieć, zgodnie z 

przepisem art. 99 ust. 4 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, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, to Zamawiający 

dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, 

jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów produktów 

wskazanych za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

mailto:sekretariat@nowyteatr.org
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji dostawy: do 36 dni od daty podpisania umowy. 

 

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (projektowane postanowienia umowy). 

 

VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA I PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postepowaniu określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 ustawy PZP. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Pzp, t.j.: 

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i jest 

wpisany do odpowiedniego rejestru. 

2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają doświadczenie niezbędne 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 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. specjalistycznych urządzeń oświetleniowych 

(oświetlenie sceniczne, telewizyjne itp.), konsolet do sterowania i programowania w/w urządzeń 

oświetleniowych dla teatrów, oper, telewizji itp.) o łącznej wartości każdego z tych zamówień co 

najmniej 150.000,00 zł.  

4) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

- ważne ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych).  

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 

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 podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

VII SWZ. 

 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.  

 

1. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania 

ofert następujące dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oryginał); 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego osoby (jeśli dotyczy).  

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  

 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składnia ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy 
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dostawy o łącznej wartości brutto każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 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 (w tym np. podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbiorów końcowych 

przedmiotu dostawy), 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 SWZ 

b) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

co najmniej 150.000,00 zł wraz z dowodem opłaty. 

c) 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 150.000,00 zł, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

 

2) Brak podstaw wykluczenia: 

 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeśli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 7 do SWZ (oryginał). 

 

lub odpowiadające im dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) 

 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w Roz. VII ust.1 pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

  

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Roz. VII ust.1 pkt 1), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ (oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 

1 pkt 2) SWZ); 
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VIII. ŚRODKI KOMUNIKACJI. 

 

1. Informacje ogólne: 

1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 1 pkt 1), a także jeśli dotyczy – w Rozdz. 

VII ust. 1 pkt 2 SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: „formularz złożenia”, „formularz zmiany”, „formularz wycofania oferty lub wniosku” 

oraz „formularz do komunikacji”. 

4) Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje, że wymagania techniczne i organizacyjne 

związane z korzystaniem w/w platform elektronicznych, w tym z wysyłaniem i odbieraniem 

korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych i oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 

2415 z późn. zm.), to jest:  

a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta składane są w oryginale w formie elektronicznej, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z 

oryginałem.  

c) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.   

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postepowania dla niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia jest dostępny na liście wszystkich postepowań na miniPortalu oraz przyjmują 

następującą postać: identyfikator postępowania – ocds-148610-3c120935-2773-11ec-b885-

f28f91688073 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

oferty w niniejszym postępowaniu:  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający 

zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje 

wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż 

złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) 

oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w SWZ nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków wskazanych w ust. 3):  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

 

lub 

 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: pawel.kamionka@nowyteatr.org 

5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

6. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

• Paweł Kamionka (e-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org).  

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 listopada 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

 

mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w 

formie w elektronicznej, tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem 

postanowień art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą̨ wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

5. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż 

zastrzeżone informacje stanowią̨ tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki 

zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

8. Brak możliwości dostępu przez Zamawiającego do oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (np.: zamieszczenie plików uniemożliwiających ich odczytanie przez Zamawiającego; 

zamieszczenie plików posiadających dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające Zamawiającemu 

odczytanie treści tych plików), stanowi o niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w treści SWZ z załącznikami lub innych dokumentach zamówienia.  

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2021 roku do godziny 12:00 na 

zasadach opisanych w Roz. VIII SWZ.  

2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 12:45 za pomocą̨ aplikacji do 

szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

9. Otwarcie ofert jest niejawne, publiczne otwarcie ofert nie będzie organizowane.   

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.  

 

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

podatkiem VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić za przedmiot zamówienia. 

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

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwą 

zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.  

4. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych warunkach 

umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 5 do SWZ.   

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 w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

 
 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  

         WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  

         OCENY OFERT. 

 

1. I Etap: 

Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

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 SWZ, nie powodujące istotnych  

  zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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

          treści złożonych ofert.  

1.3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1.3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 



 

 10 

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 x 60% 

             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 termin dostawy – 40%. 

 

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy maksymalnie 36 dni od dnia podpisania umowy.  

Uwaga: dzień podpisanie umowy jest dniem rozpoczęcia pierwszego dnia terminu.  

 

Sposób przyznawania punktów:  

Spełnienie warunku maksymalnego terminu dostawy (36 dni) oceniane jest jako 0 pkt. 

Za każde skrócenie terminu dostawy o jeden dzień, Zamawiający przyznaje 5 pkt., przy czym 

skrócenie terminu dostawy o więcej niż 8 dni nie skutkuje uzyskaniem dodatkowych punktów, tzn. 

minimalny (najkrótszy) termin dostawy, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę 

punktów wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy. 

 

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 

niniejszego rozdziału). 
 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  

        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

        PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 



 

 11 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu pełnomocnictwa dla osoby/osób 

podpisującej umowę (jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów 

dostarczonych Zamawiającemu w trakcie postępowania). 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.  

XVII. ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany zawartej 

umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości 

zmiany, w przypadku: 

1) 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 

podatku VAT, 

2) 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, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii i związane z nimi 

obostrzenia prawne: zmniejszenie zakresu świadczonych usług w sposób wskazany przez 

Zamawiającego ze względu na zmniejszone potrzeby Zamawiającego;  

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

określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 b) i c), pkt. 3 oraz pkt. 4, jak też art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

o odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy podmiotów składających ofertę wspólną.  
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia 

Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale 2 

„Postępowanie odwoławcze” ustawy Pzp.  

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA.  

1. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, 

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Informacje dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową:  
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:  

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w 

przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia 

na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 

instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli 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 lub 

instalacji.  

5. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została opublikowana przez Zamawiającego i jest dostępna 

pod adresem: https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci  

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, 

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw, 

Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy  

Załącznik nr 6 – 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 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

  

https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 

I. Konsoleta do sterowania oświetleniem scenicznym – 1 szt.  

1. Wyposażona w co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX512-A (wbudowane). Obsługa 

protokołu RDM (Remote Device Management) na wszystkich złączach DMX512-A. 

2. Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 8192 parametrów sterujących HTP/LTP, które 

są liczone w maksymalnie 24 bitach. System ma mieć możliwość rozszerzania urządzeniami 

obliczeniowymi do łącznej pojemności co najmniej 250,000 parametrów. 

3. Operator konsolety może decydować czy wartość wyjściowa każdego parametru jest wysyłana w 

8, 16, 24 bitach z użyciem odpowiednio 1, 2, 3 kanałów DMX." 

4. Co najmniej jedno wbudowane gniazdo sygnału wejściowego DMX512-A. Możliwość 

konfiguracji jako wyjście DMX 512-A 

5. Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s ze złączem Ethercon do protokołu komunikacyjnego 

systemu sterowania. Protokół ten musi umożliwiać stworzenie sieci komputerowej która będzie 

służyć do dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie rzeczywistym z innymi 

elementami systemu jak konsoleta zapasowa, procesory DMX, zdalne sterowanie oraz innych 

dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej specyfikacji. Oferowany protokół musi 

zapewniać synchronizację czasową ramek sygnału DMX na wszystkich wyjściach w systemie. 

6. Wbudowana druga niezależna karta sieciowa 1 Gbit/s ze złączem Ethercon do obsługi protokołu 

Art-Net. 

7. Co najmniej 6 wbudowanych złącz USB typu A. W tym przynajmniej 3 złącza USB 2.0 i 3 

złącza USB 3.0. 

8. Wbudowane co najmniej dwa panoramiczne monitory wielodotykowe minimum 15 cali z 

mechaniczną regulacją kąta nachylenia ekranów. 

9. Wbudowane co najmniej dwa monitory minimum 7 cali z technologią wielodotykową w celu 

wyświetlania dodatkowych informacji systemowych oraz wykonywania zaawansowanych 

czynności w interfejsie graficznym. 

10. Wbudowane co najmniej dwa niskoprofilowe ekrany z technologią wielodotykową o przekątnej 

minimum 14 cali, dedykowane dla kół wyboru parametrów i playbacków. 

11. Możliwość podłączenia co najmniej dwóch monitorów zewnętrznych poprzez wbudowane złącza 

Display Port oraz USB które mogą być ekranami dotykowymi. Obsługa rozdzielczości co 

najmniej: HD 1080. 

12. Możliwość tworzenia własnych widoków (określania jakie informacje i w jakiej proporcji 

zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania. 

13. Minimum dwie lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności. 

14. Możliwość regulacji podświetlania klawiszy oraz jasności wbudowanych ekranów dotykowych. 

15. Wbudowany zasilacz awaryjny UPS (uninterruptible power supply) umożliwiający bezpieczne 

zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania. 

16. Główny zmieniacz z przyciskami „+” (przejście do kolejnej sceny), „-" (przejście do poprzedniej 

sceny), Pauza oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami o długości co najmniej 100 mm. 

17. Co najmniej 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej zmotoryzowany suwak 

i przycisk) umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach 

jednocześnie 
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18. Minimum 38 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej przycisk i encoder z 

przyciskiem) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów.  

19. Minimum 23 kontrolery (każdy kontroler wyposażony w co najmniej przycisk) do odtwarzania 

pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów oraz pracę na wielu stronach jednocześnie.  

20. Dedykowany suwak sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia lub pokrętło sumy 

generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia. 

21. Wbudowane klasyczne pionowe koło do edycji jasności kanałów i urządzeń. 

22. 5 podwójnych podświetlanych kół wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych. 

Jedno podwójne koło wyboru musi mieć możliwość obsługi dwóch różnych parametrów na raz. 

23. Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana). 

24. Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej z 

możliwością zmiany jasności. 

25. Programowanie scen świetlnych w systemie tracking (śledzenie) i klasycznie. 

26. Możliwość cofnięcia minimum 100 ostatnio wykonanych operacji. 

27. Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów. 

28. Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez przybornik kolorów uwzględniający 

mieszanie RGB, CMY i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i tarcze kolorów. 

29. Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT oraz XYZ. 

30. Wbudowana możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych 

urządzeń automatycznych, funkcją wskazywania na scenie miejsca, w które mają świecić 

urządzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocą kół parametrów. Wbudowana 

trójwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych funkcji reflektorów i ruchomych głów 

jak np. , jasność, zoom, kolor, gobo, ruch, pryzmat. 

31. Wbudowane tworzenie i programowanie widoków matrycowych z urządzeń oświetleniowych 

wraz z podglądem efektu programowania w czasie rzeczywistym (jasność, kolor, gobo, 

miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy, presety, makra. 

32. Wbudowany generator efektów z co najmniej 20 krokami dla każdego efektu z możliwością ich 

tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. Zapis efektu jako preset 

oraz scena świetlna. 

33. Możliwość tworzenia efektów na podstawie presetów ze śledzeniem zmian w presetach. 

34. Możliwość tworzenia własnych krzywych w edytorze efektów. 

35. Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla każdego kanału, parametru 

w dowolnej scenie świetlnej. 

36. Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla efektu w każdej scenie 

świetlnej. 

37. Wbudowana baza bibliotek dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz 

tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. Obsługa standardu GDTF (General 

Device File Format) dla bibliotek urządzeń oświetleniowych. 

38. Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz MIDI 

(obydwa wejścia wbudowane). 

39. Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna 

pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym. 

40. Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego przycisku, suwaka kontrolera. 

41. Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do kanału w edytorze. 

42. Wbudowany dysk SSD o minimalnej pojemności 120 GB do archiwizacji danych 

(niedopuszczalne są rozwiązania z dyskiem typu HDD). 

43. Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą komputera, tabletu, 

telefonu posiadającego przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dedykowanej 
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aplikacji. Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 2 niezależnych paneli zdalnego 

sterowania. 

44. Możliwość rozbudowy o dedykowane dodatkowe sekcje zmotoryzowanych kontrolerów. 

45. Off-line edytor konsolety dla komputerów posiadający te same możliwości programowe co 

oferowana konsoleta wraz z opcją przenoszenia spektakli pomiędzy konsoletą i off-line 

edytorem. Praca jako backup i niezależne stanowisko operatora w połączeniu z oferowaną 

konsoletą i procesorem przez sieć. 

46. Oferowana konsoleta musi umożliwiać odtwarzanie spektakli stworzonych na posiadanych przez 

Zamawiającego konsoletach grandMA2 onPC command wing oraz grandMA3 onPC command 

wing bez konieczności ich konwersji i ponownego programowania. 

47. Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej pracy jako 

backup. 

48. Wbudowany odtwarzacz plików video z dźwiękiem. 

49. Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników położenia i wykorzystania ich do śledzenia 

światłem aktora oraz elementów scenografii. 

50. Wbudowane złącze z minimum 7 obwodami GPI (General Purpose Interface). 

51. Funkcja makro: wpisy linii komend oraz wciśnięcia klawiszy z odpowiadającymi im czasami, 

mogą być nagrywane, zapisane w ciągach, oraz wywoływane. Makra mogą być przerywane 

zapytaniami do użytkownika, by umożliwiać wykonanie makra z informacją wpisaną przez 

operatora w trakcie jego wykonywania. Makra mogą być wykonywane poprzez linię komend lub 

jeśli są przypisane do suwaka, przycisku kontrolera, przez zwykłe przyciśnięcie przycisku. 

52. Jako rozszerzenie funkcjonalności Makro konsoleta musi posiadać zaimplementowaną strukturę 

dodatków dla skryptów tekstowych LUA. Skrypty LUA muszą zapewniać rozszerzenie 

funkcjonalności makr o zachowania warunkowe. 

53. Oferowana konsoleta musi być wyposażona w skrzynię transportową dopasowaną do kształtu 

konsolety. 

Skrzynia transportowa musi posiadać co najmniej 4 koła w tym co najmniej 2 z hamulcami 

nożnymi. Skrzynia transportowa musi posiadać co najmniej 10 uchwytów do przenoszenia. 

Skrzynia transportowa musi być zbudowana z wodoodpornej sklejki, wyposażona co najmniej 4 

zamki motylkowe z automatycznym domykaniem. Brzegi skrzyni muszą być zabezpieczone 

przed uderzeniem narożnikiem aluminiowym, narożniki skrzyni muszą być zabezpieczone przed 

uderzeniem odpowiednim okuciem. 

 

1. Warunki ogólne: 

1) Termin dostawy nie dłuższy niż 36 dni od daty podpisania umowy. 

2) Gwarancja na konsoletę i wyposażenie – co najmniej 24 miesiące. 

3) Konsoleta 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.  

4) Punkt serwisowy konsolety musi znajdować się na terenie Polski. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania co najmniej 3-dniowego szkolenia (w tym co 

najmniej 24 godziny dydaktyczne) z obsługi konsolety dla 4 pracowników zamawiającego. 

Szkolenie musi się odbyć w języku polskim. 
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6) do Ofert należy dołączyć:  

- Karty katalogowe oferowanej konsolety zawierające jej parametry techniczne. 

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 punktu serwisowego na terenie Polski wraz z poświadczeniem, że wskazany 

punkt serwisowy posiada autoryzację producenta konsolety.   

- Inne wymagane przez prawo dokumenty. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

tel.* .........…………................………………………………………………… 

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

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

e-mail*: .................................................................................................................. 

*     w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Wykonawca jest*:  

□ mikro □ małym □ średnim przedsiębiorcą □ osobą prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą □ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 
*  zaznaczyć właściwe 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na realizację następującej dostawy:  

„dostawa fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w 

Warszawie”. 

Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu 

(Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ). 

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

ogłoszeniu o zamówieniu (SWZ), będą podwykonawcami: 

 

1) ………………………………… - następujących część zamówienia …… 

2) ………………………………… - następujących część zamówienia ……* 

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, której wykonanie zostanie 

powierzone danemu podwykonawcy  

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się w niniejszym postępowaniu, 

będą podwykonawcami: 

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

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

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; 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 ogłoszeniu 

o zamówieniu (SWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi warunkami umowy, na 

następujących warunkach: 

2.  

a) Cena przedmiotu zamówienia (urządzenia):  

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

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

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

 

b) Termin dostawy … (słownie:……………………………) dni. 

 

2. Oświadczam(y), że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Zobowiązuję(my) się realizować zamówienie zgodnie z terminami przewidzianymi  
w SWZ i w projektowanych warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SWZ otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych 

warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Roz. IX ust. 1. 

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 projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 5 

do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg wskazanego 

projektu, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

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

10. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) oświadczenie 

2) …………………… 

3) …………………… 

 

………………. dnia ……… ………. … 

 

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

                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

w postępowaniu na zamówienie publiczne pod nazwą:  

„dostawa fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w 

Warszawie” 

 

UWAGA! Należy wypełnić i podpisać wszystkie 4 (cztery) oświadczenia. Dokument ma 3 strony! 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

Wykonawca oświadcza, że ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowej konsolety 

do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w Warszawie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 oraz 

rozdziale VI ust. 2, tj: 

1) prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do odpowiedniego rejestru; 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia*, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

      oraz 

 

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1              

pkt 4 - 10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

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

oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

                  

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

      ........................, 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 rozdziale VI ust. 1 oraz rozdziale VI ust. 2, 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 zgodnie z SWZ. 

Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

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

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

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

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 zgodnie z SWZ. 

 

 

 

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

      ........................, 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 SWZ   

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 

stosownie do rozdziału VI ust. 2 pkt 3 SWZ 

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

„dostawa fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym dla Nowego Teatru w 

Warszawie” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed 

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

następujące dostawy: 

UWAGA! Wykonawca powinien wskazać co najmniej 3 zrealizowane dostawy o łącznej wartości brutto 

każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 zł brutto: 

 

 

 
 

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 ww. zamówień 

 

 

 

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

                                       (podpis i imienna pieczęć  
                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 do SWZ      Projektowane postanowienia umowy  

 

UMOWA nr [____] 

zawarta w dniu [____] r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, NIP: 521 346 82 

44; REGON: 41245324, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………… – Dyrektorkę,  

2. …………………… – Główną Księgową 

a 

 

* osoba prawna: 

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

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

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

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

reprezentowaną przez: 

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

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a z osobna również Stroną. 

 

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

aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie ustało, w 

szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez pełnomocnika: a 

pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie 

wygasły. 

 

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

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

konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ do Umowy,  

 

*osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

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

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

prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wydruk z CEIDG stanowi załącznik do oferty Wykonawcy, 

stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon …............., zwanym dalej Wykonawcą  

 

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

pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. pomiędzy Stronami została zawarta umowa 

(dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu konsoletę do sterowania oświetleniem scenicznym 

…………………….. (1 szt.) o parametrach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
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załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), która stanowi Załącznik Nr 1 do 

Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy w terminie ……….. dni 

od daty zawarcia Umowy. 

 

§ 3 

1. Dostarczenie przedmiotu Umowy nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Dostarczenie przedmiotu Umowy oraz jego wyładunek dokonane będą przez Wykonawcę i na jego koszt.  

3. Koszty opakowań przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawcy najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi 

w języku polskim oraz ważne dokumenty gwarancyjne. 

 

§ 4 

1. Łączna wartość Umowy bez podatku VAT wynosi: ……….. zł (słownie: ……………….). 

2. Łączna cena Umowy z podatkiem VAT wynosi: ……………… zł (słownie: ………………………),  w 

tym podatek VAT: ………………………. zł (słownie: ……………………………..),  

 

§ 5 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma 

cenę w kwocie określonej w § 4 ust. 2 jako cena Umowy, w tym podatek VAT.  

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury VAT obejmującej cenę wymienioną w ust. 1 

powyżej po całościowym należytym wykonaniu dostawy stanowiącej przedmiot Umowy, potwierdzonym 

protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

3. Cena zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego faktury 

VAT, przy czym ostateczna płatność musi zostać dokonana przed 24 grudnia 2021 r.  

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Strony będą kontaktowały się ze sobą w celu wykonania Umowy telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………, nr tel. służbowego: …………………..  e-mail: ……………………. 

3. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza 

się: ……………………. nr tel. służbowego: ……………….., e-mail: …………… 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że będący przedmiotem Umowy sprzęt jest fabrycznie nowy, 

należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot niniejszej Umowy na okres: [_] 

miesięcy i zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne wraz ze sprzętem 

stanowiącym przedmiot niniejszej Umowy. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie 

przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, na warunkach opisanych w 

niniejszej Umowie. 
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5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miarę możliwości w miejscu zamontowania i użytkowania 

przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy lub w autoryzowanym 

punkcie serwisowym. Wszystkie serwisy gwarancyjne, jak i pogwarancyjne muszą być wykonane w 

autoryzowanym punkcie serwisowym na terenie Polski, jeśli siedziba Wykonawcy znajduje się poza Polską. 

6. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w przypadku wad fizycznych ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym wynosi do 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

wadzie.  

7. Czas na zakończenie naprawy wynosi do 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; w 

uzasadnionych przypadkach, gdy wymagane jest dorobienie lub sprowadzenie z zagranicy części - do 28 dni 

od dnia zgłoszenia. 

Jeśli czas naprawy urządzenia wyniesie więcej niż 2 dni, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

nieodpłatnie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych. 

8. W przypadku, gdy po 3 naprawach serwisowych nastąpi kolejne uszkodzenie tego samego  sprzętu, 

zostanie on wymieniony na nowy egzemplarz o parametrach równoważnych. 
 

§ 8 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej Umowy z podatkiem VAT, wskazanej w § 4 

ust. 2 Umowy; 

b. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 10% ceny łącznej Umowy z podatkiem VAT, wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy; 

c. z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 0,2% ceny łącznej Umowy z podatkiem VAT wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki,  

d. za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej Umowy z podatkiem 

VAT wskazanej w § 4 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny urządzenia wskazanej w § 4 

ust. 2 Umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w razie 

niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie, określonym w § 2 Umowy bądź też 

towaru wadliwego i nie zastąpienia. 

 

§ 10 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy  miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca                                                                                       Zamawiający 

 

…………………………….      …………………………… 

 

Wykaz załączników:  

1. Załącznik nr 1: SWZ z dnia ……………… r. 

2. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.  

3. Załącznik nr 3: Informacja z KRS lub wydruk CEIDG 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

stosownie do rozdziału VI ust. 3 SWZ 

 

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 fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym 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 7 do SWZ   

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

 LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) 

 

Wykonawca:  

 

……………………………………………. 

(nazwa, adres) 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp, pod nazwą „dostawa fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem 

scenicznym dla Nowego Teatru w Warszawie”, oświadcza, że*:  

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej. 

 

2. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

  

3. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami, które złożyły odrębną ofertę 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oferta Wykonawcy została 

przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej). 

 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załączniki: 

 

1. Dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w wypadku złożenia oświadczenia 

w pkt 3)** 

 

 
** jeśli dotyczy 

 

                  

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

      ........................, 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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