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Znak sprawy: WTP-TP-1/21                             Wrocław, 09.08.2021 r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WTP-TP-1/21 

Korekta nr 2 z dnia 25.08.2021 r. 

 

 

NAZWA POSTĘPOWANIA   

Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka 
Tomaszewskiego. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA 

Tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych)   

 Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż 214 tys. euro, co stanowi równowartość kwoty 

913 630,20 PLN. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego  

Aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://pantomima.wroc.pl/bip/ 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

https://pantomima.wroc.pl/bip/ 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (podst. prawna: art. 275 pkt 1 Pzp). 

3. Postępowanie bez podziału na części m.in. z uwagi na stworzenie możliwości ubiegania się o 

zamówienie dla mniejszych podmiotów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka 

Tomaszewskiego. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (Arkusz Informacji 

Technicznej). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 

4 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia były dopuszczone do obrotu na 

terytorium Polski i oraz spełniały wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej (załącznik 

nr 2 do SWZ).  

Miejscem dostawy jest: siedziba Zamawiającego przy Alei Dębowej 16, 53-121 Wrocław. 

2. Kody CPV - Główny kod: 

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

3. Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która 

wynosi brutto: 697 445,78 zł 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 Pzp.  

5. Udział podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

https://pantomima.wroc.pl/bip/
https://pantomima.wroc.pl/bip/
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2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są znani. 

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących  

w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający; 

2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Piekarskiego, z którym 

można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod 

adresem e-mail:  pantomima@pantomima.wroc.pl; 

3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym 

postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;   

5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

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

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących 

oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego  

w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

https://poczta.wp.pl/w/
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z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników 

przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców  

i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych, wskazanych i opisanych w załączniku nr 2 do SWZ (Arkusz Informacji 

Technicznej). 

2. Przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) Wykonawcy 

obowiązani są złożyć wraz z ofertą.  

3. Zgodnie z art. 107 ust. 3 Pzp przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu 

zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie podlegają 

uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z 

ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający odrzuci 

ofertę jako niezgodną z SWZ. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.  

4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają 

one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 50 dni od podpisania umowy. 
 
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1, stanowi kryterium oceny ofert. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 PZP 

1. Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
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przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

-  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz  

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba,  

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 

przesłanek z art. 109 ust. 1 Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ppkt. 1.1), 1.2) i 1.5), 

jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

IX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

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

wynika to z odrębnych przepisów;  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.     

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 
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X. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 I WYKAZ PODMIOTOWYCH 
ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o którym 

mowa w pkt. 1, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia. 

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

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień 

złożenia podmiotowego środka dowodowego tj.  

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt. 1. Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do wezwania. 

4. Forma ofert, dokumentów i oświadczeń.  

1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 (art. 125 ust. 1 Pzp), podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. 

U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych. 

Oferty i oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 (art. 125 ust. 1 Pzp), składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tzn. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 1), przekazywane  

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. 

3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  
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5) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

 o którym mowa w ppkt. 4, dokonuje w przypadku:  

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą; 

- innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7) Podmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. 

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w ppkt. 8, dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

b) pełnomocnictwa – mocodawca. 

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w ppkt. 4 i 8, może dokonać również notariusz. 

11) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE  
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA  
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
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odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej pod adresem: 

przetargi@pantomima.wroc.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Joanna Kowalska 

email: przetargi@pantomima.wroc.pl  

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

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

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (WTP-TP-

1/21).  

9. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla 

zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne 

użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów 

elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 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. z 2020 r., poz. 2452).   

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

11. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął terminie, o którym mowa  

w pkt. 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.11, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:przetargi@pantomima.wroc.pl
mailto:przetargi@pantomima.wroc.pl
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13. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na Platformie, bez ujawniania źródła zapytania. 

14. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści 

SWZ, zostaną one zamieszczone na Platformie. 

15. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa 

w art. 285 ust. 1 Pzp, w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

XII.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM 
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1,  
ART. 66 I ART. 69 PZP 

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej. 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami  

w sprawach zamówienia jest:  

Joanna Kowalska – e-mail: przetargi@pantomima.wroc.pl 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.09.2021 

21.09.2021 15.09.2021r. 

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci 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, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Oferta powinna zawierać:  

1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SWZ) – wypełniony przez Wykonawcę. 

2) Arkusz informacji technicznych technicznej (wzór – załącznik nr 2 do SWZ) – 

wypełniony przez Wykonawcę, 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SWZ) – wypełnione przez Wykonawcę 

4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

mailto:przetargi@pantomima.wroc.pl
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pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

5. Ofertę sporządza się, w formacie danych np.: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf lub .odt. 

6. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym. 

7. Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza 

się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 

jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ. 

8. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy, osoby po stronie 

Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie 

powinno być wówczas dołączone do oferty.  

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz  

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane  

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań  

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert,  

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

11. Wycofanie oferty, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt. 6, dokonywane jest zgodnie z 

informacją zawartą w Rozdziale XI SWZ. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Rozdziale XV 

pkt 4 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie 

internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość 

szyfrowania ofert. 

1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych 

składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdziale XV pkt. 4 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z 

miniPortalu zamieszczonej na stronie internetowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal- ePUAP.pdf 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie elektronicznej w terminie do 

30.08.2021r. 17.08.2021 r. do godz. 14:00 15:00. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. Wykonawca do upływu terminu składania ofert może wycofać złożoną ofertę. 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021r. 17.08.2021 r. o godz. 14:05 15:05, poprzez ich 

odszyfrowanie przez Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa Wykonawców w sesji otwarcia ofert. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Ceną ofertową jest cena podana w Formularzu ofertowym (wzór - załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.  

3. Ceny muszą być wyrażone, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające 

wprost z zapisów SWZ i jej załączników, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w pkt. 5, Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

XX.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny 

ofert: 

1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 50 60 %, 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10 20 %, 

3) Parametry techniczne – 40 20%. 

2. Do porównania ofert będą brane pod uwagę: cena brutto przedmiotu zamówienia, termin 

realizacji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1  

do SWZ) oraz parametry techniczne podane w Arkuszu informacji technicznych (wzór – 

załącznik nr 2 do SWZ). 

3. Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli: 

Lp. KRYTERIA 
WAGA 

% 

Ilość 

pkt 

Sposób oceny: wzory, uzyskane 

informacje mające wpływ na ocenę 

1 
Cena realizacji przedmiotu 

zamówienia  

50 

60 

50 

60 

                       Najniższa cena oferty  

Ilość pkt  = --------------------------- x 50 60 
                       Cena oferty badanej    

2 

Termin realizacji przedmiotu 
zamówienia  

max. do 50 dni od daty 
podpisania umowy. 

Wykonawca winien podać 
oferowany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia 
w DNIACH 

W przypadku zaoferowania 
terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia dłuższego niż 
wskazany powyżej oferta 
zostanie odrzucona jako 
niezgodna z treścią SWZ. 

10 

20 

10 

20 

do 50 dni – 0,00 pkt 

do 45 dni – 5,00 10,00 pkt, 

do 40 dni lub krócej– 10,00 20,00 pkt; 

. 

3 

Parametry techniczne dla 
urządzeń opisanych w 

załączniku nr 2 do SWZ. 

Oceniane parametry i ilość 
punktów do uzyskania 
określono w pkt. 3a poniżej 
tabeli. 

w poz. 1 Ruchoma głowa LED 
typu Profile 

 

40 

30 

20 

40 

30 

20 

1) a) Białe źródło LED o trwałości nie 

mniejszej niż 35.000 godzin – 0 pkt 

b) Białe źródło LED o trwałości nie 

mniejszej niż 40.000 godzin – 10 pkt 

2) a) Możliwość regulowania kąta rozsyłu 

strumienia świetlnego w zakresie 

obejmujących co najmniej od 7o  do 50 o  

- 0 pkt 

b) Możliwość regulowania kąta rozsyłu 

strumienia świetlnego w zakresie 

obejmujących co najmniej od 7o  do 55 o  

- 10 pkt 
3) Waga poniżej 40 kg – 10 pkt. 

                 Punkty oferty ocenianej 

Ilość pkt = ------------------------------ x 40 

                Maksymalna ilość punktów  

                      do zdobycia 

 Razem: 100 100 Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1 – 3 
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3a. Wykaz parametrów ocenianych w kryterium „Parametry techniczne” wraz z ilością 
punktów do uzyskania: 
 

Pozycja  
z zał. 2 
do SWZ 

Parametry podlegające ocenie Punktacja za spełnienie 
parametrów 
podlegających ocenie 

I.1 Białe źródło LED o trwałości większej niż 35.000 godzin 

i mocy źródła światła min. 400W 

10 pkt 

I.5 Soczewka od 140mm – do 180 mm 10 pkt 

I.6 Maksymalna ̨ moc elektryczną źródła LED mniejsza lub 
równa 900 W 

10 pkt 

I.23 Waga poniżej 40 kg 10 pkt 

I.24 Efekt animacji na źródle LED 10 pkt 

II.2 Żywotność źródła LED większa niż 45 000 godzin 10 pkt 

II.5 Możliwość wyboru PWM (częstotliwość emisji) źródła z 
poziomu menu urządzenia w zakresie 600Hz –25000Hz 

10 pkt 

II.9 Możliwość szeregowego zasilania więcej niż 11 
urządzeń w jednej linii zasilającej 

10 pkt 

II.11 Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia 10 pkt 

II.12 System chłodzenia z użyciem wiatraków posiada tryb 
pracy przy wyłączonych wiatrakach 

10 pkt 

III.2 Zmotoryzowany zoom z możliwością płynnej regulacji 

z poziomu konsolety oświetleniowej w zakresie od 4° 
do 55° 

10 pkt 

III.8 Urządzenie wyposażone w złącze zasilające typu 
powercon oraz dodatkowe gniazdo powercon z 
możliwością łączenia szeregowego zasilania urządzeń 

ponad 40 urządzeń w jednej linii zasilającej 

10 pkt 

III.9 Pobór mocy urządzenia mniejsza niż 70 W przy 
zasilaniu 230V 

10 pkt 

III.10 Waga urządzenia mniejsza niż 6 kg 10 pkt 

III.12 Możliwość wyboru PWM (częstotliwość emisji) źródła z 
poziomu menu urządzenia w zakresie minimum 600Hz 
– 25000Hz 

10 pkt 

IV.4 Współczynnik oddawania barw (CRI) ponad 95  10 pkt 

IV.7 Natężenie światła minimum 1290 lux z odległości 5 
metrów przy kącie świecenia 25° 

10 pkt 

IV.11 Przełączalna modulacja PWM (częstotliwość emisji) z 
poziomu menu urządzenia w zakresie szerszym niż 
610Hz – 24000Hz  

10 pkt 

IV.12 Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia 10 pkt 

IV.13 System chłodzenia z użyciem wiatraków posiada tryb 
pracy przy wyłączonych wiatrakach 

10 pkt 

V.4 Współczynnik oddawania barw (CRI) przy 

temperaturze barwowej 3200K powyżej 90  

10 pkt 

V.5 Zmotoryzowany Zoom (kąt rozsyłu strumienia 
świetlnego) w zakresie co najmniej 14° - 68°  

10 pkt 

V.8 Funkcja strobo (migania) w zakresie minimum 0-27 Hz 
na oddzielnym kanale DMX 

10 pkt 

V.9 Waga urządzenia nie większa niż 6 kg 10 pkt 

V.12 Bezgłośny bezwiatrakowy system chłodzenia 10 pkt 

V.13 System chłodzenia z użyciem wiatraków posiada tryb 

pracy przy wyłączonych wiatrakach 

10 pkt 

VI.2 Zmotoryzowany zoom (kąt rozsyłu strumienia 
świetlnego) z możliwością płynnej regulacji z poziomu 
konsolety oświetleniowej w zakresie co najmniej 5° - 
42° 

10 pkt 

VI.8 Możliwość łączenia szeregowego zasilania urządzeń do 
minimum 23 urządzeń w jednej linii zasilającej 

10 pkt 

VI.9 Urządzenie wyposażone w złącza sterujące typu XRL 3 
i 5 Pin 

10 pkt 

VI.10 Pobór mocy urządzenia mniejsza niż 130W przy 
zasilaniu 230V 

10 pkt 

VI.11 Waga urządzenia nie większa niż 8 kg 10 pkt 
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VIIA.1 Obsługiwane protokoły: USITT DMX512, 
DMX512(1990), DMX512-A, RDM, ArtNet I, II, III, 

Pathport, Strand, ShowNet, ETCNet 2 i 3, KiNet V1 & 

V2 

10 pkt 

VIIA.4 Zasięg połączenia ponad 900m w zasięgu wzroku 10 pkt 

VIIA.10 Funkcje programowe: 

1) Możliwość wizualizacji całego systemu na jednym 
ekranie z uwzględnieniem  wskazania siły sygnału 
wszystkich urządzeń bezprzewodowych 

2) Podgląd pasma radiowego w czasie rzeczywistym, 

3) Możliwość zablokowania części pasma jeżeli 
wymagane jest zwolnienie danej częstotliwości, 

4) Mapa DMX z możliwością szybkiego adresowania 
urządzeń, 

5) Generator DMX umożliwiający testowanie 
instalacji bez dodatkowej konsolety, 

6) Komunikacja zwrotna - Odbieranie alarmów, 

ostrzeżeń, stanów pracy, temperatur, szybkości 
wentylatorów, siły sygnału oraz innych danych 

podawanych przez urządzenia RDM 

10 pkt 

VIIB.3 Zasięg połączenia ponad 900m w zasięgu wzroku 10 pkt 

VIII.3 Czas nagrzewania nie dłuższy niż 11 minut 10 pkt 

VIII.4 Zintegrowany zbiornik na płyn pojemności minimum 
9,5l  

10 pkt 

VIII.5 Sterowanie protokołem DMX 512, nie więcej niż 1 
kanał DMX 

10 pkt 

VIII.6 Wbudowane złącza XLR 3 i 5 Pin 10 pkt 

VIII.7 Automatyczne wyłączanie maszyny w przypadku braku 
płynu do dymu 

10 pkt 

IX.1 Moc urządzenia nie mniejsza niż 2000W dla napięcia 
230V, 50HZ 

10 pkt 

IX.3 Czas nagrzewania maksymalnie 30 sekund 10 pkt 

IX.4 Zużycie płynu nie większe niż 8 ml/min 10 pkt 

IX.5 Wbudowane złącza XLR 3 i 5 Pin 10 pkt 

IX.6 Skrzynia transportowa z nagwintowanym otworem na 
śrubę M12 z możliwością podwieszenia na kratownicy 

10 pkt 

IX.7 Minimum 2 manualne dedykowane potencjometry do 

płynnego ustawienia poziomu dymienia oraz poziomu 
pracy wentylatora 

10 pkt 

IX.8 Złącze zasilania ze stopniem zabezpieczenia minimum 
IP65 - zapewniającą pyłoszczelność oraz ochronę 
przed strumieniem wody 

10 pkt 

 Łącznie maksymalna ilość punktów do uzyskania 470 pkt. 

 
4. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 

odrzuceniu. 

5. Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

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

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

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

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

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Terminy wnoszenia odwołania:  

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w inny sposób;  

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej;  
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3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 

− 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania, 

− miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.   

4. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania 

czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 

następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

5. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

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

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,  

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia 

skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.  

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

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

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes 

Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16785996_art(115)_1?pit=2021-05-06
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12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” Pzp. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SWZ 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza ofertowego  

Załącznik nr 2 Wzór Arkusza informacji Formularza parametrów technicznych  

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor  

 

Olga Nowakowska 
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