SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 209 000 EURO
na

dostawę wyposaŜenia scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i
trawersów dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
numer sprawy: ZP/PN/5/GTS/17

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Dostawy
ZAMAWIAJĄCY:
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
NIP: 583-301-34-08, REGON: 220561538

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1579),
zwana dalej „ustawą”.
ZAWARTOŚĆ:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki :
1. Wzór formularza ofertowego.
2. 2a wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału,
2b wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
3. Wzór wykazu dostaw.
4. Wzór umowy.
5. Specyfikacja dostawy.
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§ 1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w
Gdańsku, przy ul. Bogusławskiego 1 (zwanego dalej „Zamawiającym”): wyposaŜenia
scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i trawersów.
2. Nazwy i kody Wspólnego słownika zamówień (CPV):
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44212320-8 Konstrukcje róŜne
3. Przedmiot zamówienia dzieli się na części i obejmuje dostawę następującego wyposaŜenia i
urządzeń:
część I wyposaŜenie elektroakustyczne
1) pasywna kolumna głośnikowa (monitor sceniczny) – 2 szt.
2) drewniana skrzynia transportowa na kołach na dwie kolumny głośnikowe – 1 szt.
3) pokrowce ochronne na kolumny głośnikowe z poz. 1. – 2 szt.
4) pasywna kolumna głośnikowa subniskotonowa (subwoofer) – 2 szt.
5)
pokrowce
ochronne na subwoofery z poz. 4.)
6)
czterokanał
owy cyfrowy wzmacniacz mocy sygnału – 1 szt.
7)
mikrofon
nagłowny do systemu bezprzewodowego 4 szt.
8)
mikrofon
dynamiczny dedykowany przez producenta do nagłaśniania gitar – 1 szt.
9)
wielkomem
branowy mikrofon dynamiczny instrumentalny – 1 szt.
10)
mikrofon
dynamiczny przewodowy dedykowany przez producenta do nagłaśniania wokalu – 2 szt.
11)
para
małomembranowych mikrofonów pojemnościowych – 1 szt.
12)
DI-box
aktywny stereo – 2 szt.
13)
bezprzewod
owy system osobistego odsłuchu – 2 szt.
14)
skrzynia do
przechowywania bezprzewodowych systemów osobistego odsłuchu – 1 szt.
15)
statyw
mikrofonowy wysoki składany („łamany”) – 2 szt.
16)
statyw
mikrofonowy niski składany – 4 szt.
17)
skrzynia do
przechowywania i transportowania 16 statywów mikrofonowych – 1 szt.
18)
przykręcany
statyw/uchwyt do mikrofonu – 2 szt.
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19)

metalowa
poprzeczka do statywu mikrofonowego – 1 szt.

część II - wyposaŜenie oświetleniowe
1)
urządzenie
typu ruchoma głowa SPOT oparte na LED-owym źródle światła, pracujące w
protokołach DMX 512, RDM i system uzyskiwania kolorów CMY - 10 sztuk.
2)
urządzenie
typu ruchoma głowa oparta na halogenowym źródle światła, wyposaŜona w zewnętrzny
dimmer i systemem uzyskiwania kolorów CMY, pracująca w protokole DMX 512 – 1
szt.
3)
urządzenie
typu nadajnik/odbiornik bezprzewodowego DMX pracujący w protokołach DMX 512,
RDM – 2 szt.
4)
urządzenie
przenośne typu dimmer 6 x 2,3 kW, sterowane protokołem DMX 512 – 2,
szt. 2
5)
przysłona
irysowa do reflektora profilowego – 8 szt.
6)
naświetlacz
liniowy oparty na halogenowych źródłach światła, pracujący w protokole DMX 512 – 10
szt.
część III - wyposaŜenie sceniczne – trawersy – 1 szt.
1)
trawers
sceniczny z akcesoriami montaŜowymi do połączenia elementów trawersu.
4.
5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Wszystkie elementy dostawy muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza
dostarczenia uŜywanych urządzeń i osprzętu.
6. Wszystkie elementy muszą być dostarczone ze wszystkimi koniecznymi do pracy
akcesoriami dodatkowymi wymaganymi do poprawnej pracy urządzeń, a w szczególności z
kablami oraz przewodami.
7 W dniu dostawy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi oraz
certyfikaty dopuszczenia CE wszystkich zamawianych urządzeń w języku polskim.
8. Przedmiot zamówienia będzie dostępny jedynie dla pracowników Teatru przeszkolonych w
zakresie jego bezpiecznego uŜytkowania.
9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą
umową i ofertą przetargową.
10. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od podpisania umowy.
11. Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne dostarczonego
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedłoŜoną ofertą, w wysokości co najmniej 24
miesięcy od daty odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ.
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§ 2. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacji dostawy – załącznik nr 5.
2. Ofertę moŜna złoŜyć w odniesieniu do jednej, dwóch lub trzech części wskazanych w § 1 ust.
3 SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
4. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnione
do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych
dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złoŜone w oryginale, notarialnie potwierdzonej
kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
6. Wykonawca wskaŜe w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom oraz wskaŜe firmy podwykonawców.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gdański Teatr
Szekspirowski, ul. W. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk.
Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta do przetargu na
dostawę wyposaŜenia scenicznego. NIE OTWIERAĆ PRZED 15.09.2017r., godz. 10.15.”
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie
zabezpieczonej w powyŜszy sposób.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
10. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł –
nie później niŜ w terminie składania ofert – Ŝe nie mogą być udostępnione, muszą być
oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeŜenia
określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać
skuteczność takiego zastrzeŜenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, dotyczących
nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a takŜe informacji dotyczącej ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
§ 3 Wykonawcy występujący wspólnie.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
§ 4. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ust. 2
poniŜej.
2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu:
1) dla części 1 wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum dwa zamówienia polegające na dostawie scenicznego wyposaŜenia
elektroakustycznego o wartości nie niŜszej niŜ 100.000,00 zł brutto (kaŜde),
2) dla części 2 wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum dwa zamówienia polegające na dostawie oświetlenia scenicznego o wartości
nie niŜszej niŜ 150.000,00 zł brutto (kaŜde),
3) dla części 3 wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum dwa zamówienia polegające na dostawie konstrukcji scenicznych o wartości
nie niŜszej niŜ 5.000,00 zł brutto (kaŜde).
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 2 mogą być
spełnione łącznie.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
5. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22
ustawy.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie będą potwierdzały spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający zaŜąda, aby wykonawca w określonym terminie:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 5.
§ 5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy
spełniają wymagania zamawiającego.
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w § 4 ust. 1. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1, składa kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w
wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w § 4 ust. 2, to
jest:
1) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane naleŜycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w
wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy spełniają wymagania zawarte w
opisie przedmiotu zamówienia, to jest:
1) karty katalogowe producentów oferowanych elementów, ze wskazaniem parametrów
wymaganych przez zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr
5 do SIWZ, jeŜeli karty nie zawierają wskazania wszystkich wymaganych elementów
naleŜy je uzupełnić specyfikacją techniczną lub opisem.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niŜ oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
kaŜdego z nich dotyczą.
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8. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niŜ oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Karty katalogowe i specyfikacje techniczne producentów mogą być składane w języku
angielskim lub niemieckim.
§ 6. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ.
1. KaŜdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed terminem
składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy juŜ udzielonych
wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 2.
4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego,
albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
http://teatrszekspirowski.pl/o-gts/przetargi/
§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.
Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena brutto podana w ofercie powinna być wyliczona w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia zawarty w SIWZ i obejmować wszystkie jego elementy, w szczególności: koszt
zaprojektowania, wyprodukowania i dostawy Ŝurawia, koszt robót instalacyjnych, prób,
odbiorów, dokumentacji.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych.
§ 9. Składanie ofert
1. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie zamawiającego:
ul. W. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk, w sekretariacie.
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2017r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym
terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
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3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę tylko przed upływem
terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe powiadomi na piśmie
Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.09.2017r. o godz. 10.15, w siedzibie zamawiającego w
siedzibie zamawiającego: ul. W. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez
otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte
i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w
ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w ust. 3 i ust. 5.
§ 11. Kryteria wyboru oferty
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów
1. Dla części I - wyposaŜenie elektroakustyczne
1) cena oferty –waga 50%
2) jakość – waga 30%
3) okres gwarancji – waga 20%
Sposób oceny ofert w kryterium 1 - cena oferty:
WK1= [(CN / CR) x 50
WK1 – ilość punktów dla kryterium 1;
CN – najniŜsza oferowana cena brutto spośród badanych ofert;
CR – cena brutto oferty badanej;
Po uwagę brana będzie cena brutto oferty wskazana przez wykonawcę w formularzu
ofertowym.
Sposób oceny ofert w kryterium 2 – jakość
1) Za zastosowanie pasywnych kolumn głośnikowych (monitorów scenicznych)
posiadających współosiowo zamontowane przetworniki niskotonowe i wysokotonowe –
5 pkt.
Za brak takiego rozwiązania – 0 pkt.
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2)

Za zastosowanie pasywnych kolumn głośnikowych subniskotonowych
(subwooferów) posiadających maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:
• 133 dB – 0 pkt.
• 134 dB - 135 dB – 2 pkt.
• 136 dB 3 pkt.137 dB i więcej – 5 pkt.
3)
Za zastosowanie pasywnych kolumn głośnikowych subniskotonowych
(subwooferów) wyposaŜonych w koła transportowe – 5 pkt..
Za brak kół transportowych – 0 pkt.
4)
Za zastosowanie wzmacniaczy mocy wyposaŜonych w kolorowy, dotykowy
ekran do obsługi urządzenia – 5 pkt..
Za brak kolorowego, dotykowego ekranu – 0 pkt.
5)
Za zastosowanie małomembranowych
mikrofonów pojemnościowych
posiadających maksymalny SPL nie mniejszy niŜ 138 dB – 5 pkt.
Za zastosowanie małomembranowych mikrofonów pojemnościowych posiadających
maksymalny SPL mniejszy niŜ 138 dB – 0 pkt.
6)
Za zastosowanie bezprzewodowego systemu osobistego odsłuchu, w którym
nadajnik
i odbiornik mają metalową obudowę – 5 pkt..
Za zastosowanie bezprzewodowego systemu osobistego odsłuchu bez metalowej obudowy
nadajnika i odbiornika – 0 pkt..
Przyznane powyŜej punkty sumuje się i w ten sposób otrzymuje końcową punktację w
kryterium 2.
Sposób oceny ofert w kryterium 3 - okres gwarancji
Oceniany będzie okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Zamawiający
wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Oferowany okres
gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym w miesiącach. W przypadku
wskazania okresu gwarancji w okresie nie obejmującym pełnych miesięcy (np. 24 mies. i 15
dni), zamawiający przyjmie do oceny okres pełnych miesięcy, w zaokrągleniu w dół (w
podanym wyŜej przykładzie 24 miesiące). W przypadku braku wskazania w formularzu
ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego
niŜ 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.
Punktacja będzie obliczona w następujący sposób:
Za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji – 0 pkt.
Za zaoferowanie 36 miesięcznego i dłuŜszego okresu gwarancji – 20 pkt.
Wybór oferty najkorzystniejszej w części I:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą ilość punktów w oparciu
o podane wyŜej kryteria
Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:
PO1= [WK1+ WK2+WK3]
PO1 – łączna punktacja dla oferty w części I
WK1– suma punktów dla kryterium 1
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WK2–suma punktów dla kryterium 2
WK3– suma punktów dla kryterium 3
2. Dla części II - wyposaŜenie oświetleniowe
1) cena oferty –waga 60%
2) okres gwarancji – waga 20%
3) serwis – waga 20%
Sposób oceny ofert w kryterium 1 - cena oferty:
WK1= [(CN / CR) x 60
WK1 – ilość punktów dla kryterium 1;
CN – najniŜsza oferowana cena brutto spośród badanych ofert;
CR – cena brutto oferty badanej;
Po uwagę brana będzie cena brutto oferty wskazana przez wykonawcę w formularzu
ofertowym.
Sposób oceny ofert w kryterium 2 - okres gwarancji
Oceniany będzie okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Zamawiający
wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Oferowany okres
gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym w miesiącach. W przypadku
wskazania okresu gwarancji w okresie nie obejmującym pełnych miesięcy (np. 24 mies. i 15
dni), zamawiający przyjmie do oceny okres pełnych miesięcy, w zaokrągleniu w dół (w
podanym wyŜej przykładzie 24 miesiące). W przypadku braku wskazania w formularzu
ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego
niŜ 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.
Punktacja będzie obliczona w następujący sposób:
1) Za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji – 0 pkt.
2) Za zaoferowanie 36 miesięcznego i dłuŜszego okresu gwarancji – 20 pkt.
Sposób oceny ofert w kryterium 3 – serwis
Oceniany będzie oferowany okres wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia
usterki do momentu zakończenia czynności serwisowych.
Punktacja będzie obliczona w następujący sposób:
1) za wykonanie naprawy gwarancyjnej urządzenia w czasie do 2 dni od zgłoszenia usterki –
20 pkt.
2) za wykonanie naprawy gwarancyjnej urządzenia w czasie do 3 dni od zgłoszenia usterki –
10 pkt.
3)
za wykonanie naprawy gwarancyjnej urządzenia w czasie 4 dni lub dłuŜej od zgłoszenia
usterki – 0 pkt.
Wybór oferty najkorzystniejszej w części II:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą ilość punktów w oparciu
o podane wyŜej kryteria
Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:
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PO2= [WK1+ WK2+WK3]
PO12 – łączna punktacja dla oferty w części II
WK1– suma punktów dla kryterium 1
WK2–suma punktów dla kryterium 2
WK3– suma punktów dla kryterium 3
3. Dla części III - wyposaŜenie sceniczne – trawersy
1) cena oferty –waga 60%
2) okres gwarancji – waga 40%
Sposób oceny ofert w kryterium 1 - cena oferty:
WK1= [(CN / CR) x 60
WK1 – ilość punktów dla kryterium 1;
CN – najniŜsza oferowana cena brutto spośród badanych ofert;
CR – cena brutto oferty badanej;
Po uwagę brana będzie cena brutto oferty wskazana przez wykonawcę w formularzu
ofertowym.
Sposób oceny ofert w kryterium 2 - okres gwarancji
Oceniany będzie okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Zamawiający
wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Oferowany okres
gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym w miesiącach. W przypadku
wskazania okresu gwarancji w okresie nie obejmującym pełnych miesięcy (np. 24 mies. i 15
dni), zamawiający przyjmie do oceny okres pełnych miesięcy, w zaokrągleniu w dół (w
podanym wyŜej przykładzie 24 miesiące). W przypadku braku wskazania w formularzu
ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego
niŜ 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.
Punktacja będzie obliczona w następujący sposób:
Za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji – 0 pkt.
Za zaoferowanie 36 miesięcznego i dłuŜszego okresu gwarancji – 40 pkt.
Wybór oferty najkorzystniejszej w części III:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą ilość punktów w oparciu
o podane wyŜej kryteria
Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:
PO3= [WK1+ WK2]
PO3 – łączna punktacja dla oferty w części III
WK1– suma punktów dla kryterium 1
WK2–suma punktów dla kryterium 2
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§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu,
porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 11 SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe
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.
4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy.
5. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą ocenę w
oparciu o wskazane w § 11 kryteria.
§ 13. Zawarcie umowy
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie
określonym przez zamawiającego, nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną,
albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niŜ przed upływem
terminu związania ofertą. Umowa moŜe być zawarta przed upływem wskazanego wyŜej
terminu, jeŜeli:
1) w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta
2) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy,.
3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 4 („Wzór umowy”) do
niniejszej specyfikacji.
4. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od
zawarcia umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki
uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą zamawiającemu
umowę regulującą współpracę.
6. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy mogą być dokonane w przypadkach i zakresie wskazanym we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ.
§ 14 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŜniona jest Małgorzata Poluchowicz, Biuro
Obsługi Zamówień Publicznych, tel. +48 515 188 854, e-mail: biuro@bozp.com.pl.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują
pisemnie na adres zamawiającego, lub pocztą elektroniczną na podany wyŜej adres.
Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje
zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną.
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§ 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeŜeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10
dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równowaŜnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Wykonawca moŜe, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
na

dostawę wyposaŜenia scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i
trawersów dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

…………………………………………………………………………….……………………
nazwa wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………
adres

………………………………………………………………………………………………….……………
Regon, NIP

……………………………………………………………………………………………………………….
telefon, e-mail, nazwisko osoby, która sporządziła ofertę

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na
następujących warunkach:
1) część 1 – wyposaŜenie elektroakustyczne
a) cena oferty:
Netto: …………………….zł
Podatek VAT: …....%
brutto - ............................. zł
(słownie brutto ......................................................................................................................)
b) Oferuję gwarancję w wymiarze ………. miesięcy od daty odbioru przedmiotu
dostawy.
2) część 2 – wyposaŜenie oświetleniowe
a) cena oferty:
Netto: …………………….zł
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Podatek VAT: …....%
brutto - ............................. zł
(słownie brutto ......................................................................................................................)
b) Oferuję gwarancję w wymiarze ………. miesięcy od daty odbioru przedmiotu
dostawy.
c) gwarantuję następujące warunki serwisu:
- wykonanie naprawy gwarancyjnej urządzenia w czasie do …….. dni od momentu
zgłoszenia usterki
3) część 3 – wyposaŜenie sceniczne - trawersy
a) cena oferty:
Netto: …………………….zł
Podatek VAT: …..%
brutto - ............................. zł
(słownie brutto ......................................................................................................................)
b) Oferuję gwarancję w wymiarze ………. miesięcy od daty odbioru przedmiotu
dostawy.
Zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy
2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym w SIWZ.
3. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
4. Zamówienie wykonam:
- samodzielnie*
- przy udziale podwykonawców*:
lp Nazwa/firma podwykonawcy

4.

Wskazanie części zamówienia

Wykonawca jest/ nie jest* mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z zaleceniem
Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niŜ 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niŜ 50 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
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przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niŜ 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.)

6. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty:
1). . . . . . . . . . . . . . . . . .
2). . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2a
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w par. 4 ust. 2 SIWZ
2. Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w par. 4 ust. 2 pkt. ……… SIWZ (wskazać właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................
data

….....................................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2b
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(dotyczące przesłanek wykluczenia)
1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt.
12-23 ustawy, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r.
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
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20)

21)

22)
23)

postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie konkurencji moŜe być wyeliminowane w
inny sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
ozamówienia publiczne;
wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

..............................................
data

……….............................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………...........……
.…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................
data

..................................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

3. Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
..............................................
data

..................................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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4) Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................
data

……….............................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW
Lp.

Przedmiot zamówienia

..............................................
data

Wartość

Odbiorca

Data
wykonania
(dzień, miesiąc,
rok odbioru)

…………..……………................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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