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Nr zamówienia: TN-ZP.226.1.2019 
 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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I. Podstawa prawna 

 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
z późn. zm.), zwana w dalszej treści ustawą, lub  ustawą P.Z.P. lub uPzp. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy uPzp oraz aktów 
wykonawczych do uPzp 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dotaw. 
 
 
 

II. Tryb postępowania:  
 

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
 

III. Zamawiający: 
 

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego 
60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5  
e-mail: sekretariat@teatrnowy.pl, faks: 048 61 848 49 33 
www.teatrnowy.pl  
godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00. 

NIP: 781-10-00-492 

 
 

IV. Przedmiot zamówienia: 
 

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa oraz montaż systemu komunikacji wewnętrznej - interkomu. 
Nr zamówienia: TN-ZP.226.1.2019 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu komunikacji wewnętrznej – interkomu 
na potrzeby Teatru Nowego w Poznaniu obejmującego Dużą Scenę, Scenę Nową, Trzecią Scenę, 
zaplecze techniczne, ciągi komunikacji, garderoby, salę prób, pomieszczenie restauracyjne, palarnię, 
gabinet Dyrektora. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny system komunikacji wewnętrznej oraz wykonać 
kompletną instalację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1 do SIWZ – OZP.  
Wykonawca jest obowiązany dostarczyć oraz przeprowadzić montaż, instalację, programowanie, 
strojenie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wymiarze 8 h. 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne trasy kablowe oraz dostarczy wymagane okablowanie. 
Wymagane jest aby wszystkie oferowane urządzenia pochodziły z fabrycznej i oficjalnej produkcji. 
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń spoza oficjalnej produkcji produktów typu „custom shop” tj. 
rozwiązań warsztatowych lub indywidualnych. 
Gwarancja jakości na całość przedmiotu umowy: co najmniej 24 m-cy od dnia podpisania 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). 
Do oferty należy dostarczyć szczegółową listę obejmującą producenta, model oraz ilość oferowanych 
urządzeń. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione  
w projekcie umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 
1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej 

zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu, 
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2) nie stanowi istotnej zmiany umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

3) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 144 ust. 1 uPzp. 
jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie ustanawia wymogów wynikających z art. 29 ust. 3 uPzp. 
 
W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków 
towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak 
towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub 
równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający 
właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy 
europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby, rozwiązania techniczne do 
wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te 
wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). Wywóz odpadów i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 
CPV: 
32360000-4 – urządzenia komunikacji wewnętrznej 
32340000-1 – mikrofony i głośniki 
 

 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie 

dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. 
 
 

VI. Termin wykonania zamówienia. 
 
Do 7 tygodni od podpisania umowy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). 
 

 
VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie  

publiczne, podstawy wykluczenia oraz sposób występowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie wyłącznie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp; 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-21 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 



 

str. 4 
 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna ww. dowody za wystarczające. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden  

z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się),  
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)  zrealizował nie mniej niż dwa 
zamówienia o wartości co najmniej 180.000 zł brutto każde, polegające na dostawie  
z montażem cyfrowego systemu łączności interkomowej wraz z systemem 
rozgłoszeniowym obejmującego co najmniej 2 sale koncertowe, operowe, teatralne  lub 
wielofunkcyjne  zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U.  
z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) 

b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub konsorcjum lub inny 
podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, 
wykaże dysponowanie min. 1 specjalistą w dziedzinie elektroakustyki, posiadającym 
wyższe wykształcenie techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka –  
posiadającym nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe (od daty ukończenia 
studiów), polegającym na kierowaniu nie mniej niż czterema stałymi instalacjami 
systemu elektroakustycznego obejmującego system nagłośnieniowy w obiekcie kultury 
jak np. teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, zaliczanych do 
klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 22a uPz Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, 
który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli 
zdolności techniczne lub zawodowe ww. podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie wymaganych zdolności technicznych 
lub zawodowych. 

4. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń  
wymienionych w SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Niespełnienie ww. warunków 
będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 

5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
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podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi 
transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle 
którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu 
ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia 
kryteriów kwalifikacji. Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie 
dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych 
oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający oceny ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych  
w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje 
oceny podmiotowej wykonawcy. 

 

Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na 
własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków 
załączonych do niniejszej specyfikacji. 

Uwaga: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą. 

Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 
warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie chociażby 
jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, 
dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany 
będzie: 
− średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, 
− średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia 
jest sobota. 

 
VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty. 

 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp,  
w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.) 
 
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 2 i 3 do SIWZ. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają wszyscy ci 
Wykonawcy. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów, wymaga się złożenia 
odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego 
(składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3. Formularz ofertowy oraz karty katalogowe dotyczące pozycji wskazanych w OPZ (Zał. nr 1 do 
SIWZ). Należy złożyć w ofercie wszystkie wymagane karty katalogowe. 

4. Wykaz rozwiązań równoważnych ze wskazaniem których pozycji dotyczą wraz z dokumentami,  
o których mowa w pkt 3 – karty katalogowe potwierdzające, że oferowane rozwiązania 
równoważne spełniają parametry i funkcje wskazane w OPZ (Zał. nr 1 do SIWZ) 

5. Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w formie oryginału w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
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Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 
Zał. do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, 
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej razem z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl) 

6. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają  
się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii 
umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 

7. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do 
oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np.  
w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak 
wypełnienia ww. obowiązków skutkować może jawnością całej oferty. 

8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oraz 
dot.  podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,  
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a uPzp -  dokumentów wymienionych w pkt 1. 

10. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej. 
11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 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 lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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IX. Podwykonawcy 
 

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest 
do wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy ze 
wskazaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku braku takiego 
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 
podwykonawców. 

2. Złożenie ww. oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od 
obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu 
podwykonawcy. 

3. Wykonawca może podzlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom po 
wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które będzie 
realizował przy pomocy podwykonawców. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,  

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem  
i wiedzą i doświadczeniem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 
Umowy, proporcjonalnie odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót lub prac 
i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub prac, które mają być 
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części zamówienia, 
nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. 
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10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,  
w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w pkt 8, 
b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;  

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

d) gdy termin realizacji robót lub prac określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót lub prac,  

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót lub prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  
o podwykonawstwo w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże 
nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od jej przedłożenia  
w przypadkach określonych w pkt 10. 

14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na 
piśmie sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robó™ lub prac 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

18. W przypadku wskazania w ofercie podwykonawstwa ww. zapisy zostaną wprowadzone do 
umowy z Wykonawcą. 

 
 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w postaci papierowej, w języku polskim, pismem 
czytelnym oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy  
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, chyba że 
SIWZ stanowi inaczej. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia zaleca się złożyć z wykorzystaniem wzorów 

druków formularzy załączonych do SIWZ, nie stanowi to jednak obowiązku. 
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4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu trzeciego składane są  
w oryginale. 

5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4. Składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poprawki dokonane w ofercie winny być umieszczone czytelnie. Poprawki mogą być podpisane 
przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego (np. czytelny podpis, parafka z imienną pieczątką). 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
9. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
10. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed 

otwarciem należy zaadresować do Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. III SIWZ, oznaczyć 
nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem: 
„Przetarg nieograniczony – INTERKOM – nie otwierać przed 15.07.2019 r., godz. 
11.30” 

11. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie 
oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć przesyłkę na adres podany w Rozdz. XVI Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

12. Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek (np. poprzez 
zbindowanie, zszycie, oprawienie, itp.) 
 
 

XI. Cena oferty 
 

Wykonawca ma obowiązek wypełnienia wszystkich pozycji Formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik do SIWZ uwzględniając postanowienia projektu umowy, w zakresie objętym składaną 
ofertą. 
Cena oferty jest ceną ryczałtową, którą należy obliczyć na podstawie danych zawartych w SIWZ 
oraz załącznikami do SIWZ, przy uwzględnieniu wyjaśnień i modyfikacji zawartych w pismach 
przekazywanych wykonawcom przed terminem składania ofert, obowiązującymi przepisami, 
opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
niepodlegająca zmianom w czasie realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności kosztów 
niewynikających bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia, ale możliwych do przewidzenia przez 
Wykonawcę w trakcie zapoznawania się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy, lub  
w trakcie dokonywania wizji lokalnej, które to czynności wykonawca może dokonać przed 
sporządzeniem oferty z zachowaniem należytej staranności. Cena całkowita oferty (ryczałt) musi 
obejmować w kalkulacji wykonawcy wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, jak 
również  w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. (art. 632 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1145). 
Cenę brutto całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku. Ponadto 
Wykonawca powinien wyszczególnić odpowiednio wartość podatku od towarów  
i usług VAT. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji 
przyszłej umowy. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich. Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na terenie 
RP obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania  
w oferowanej wysokości. 
 
Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby Zamawiającego, objęty 
jest stawką podatku VAT w wysokości 23%. 
 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem 
płatniczym, opartym na: 
- art. 3 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) 
- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1373, z późn. zm.) 
Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi 
być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca 
po przecinku. 
 
 
 

XII. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym  
w SIWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów. 
 
 
Lp. Kryterium Punktacja 

1. Cena ryczałtowa brutto 60 pkt 

2. Gwarancja jakości 20 pkt 

3. Termin realizacji zamówienia 20 pkt 

 
 
1. Cena – 60% 
 

Za najniższą zaoferowaną cenę brutto zamówienia przyznaje się 60 pkt., tj. 60%.  
 
Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 

 
 

                najniższa oferowana cena brutto 

         ----------------------------------------------------   x 100 x 60% =  maksymalnie 60 pkt.                  
                    cena brutto badanej oferty  

 
 
 

2. Gwarancja jakości – 20% 
 

Punktacja: 

- 2 letni okres gwarancji jakości – 0 pkt 

- 3 letni okres gwarancji jakości – 10 pkt 

- 4 letni okres gwarancji jakości – 20 pkt 
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3. Termin realizacji zamówienia – 20% 

 

Punktacja: 

- 7 tygodni – 0 pkt 

- 6 tygodni – 10 pkt 

- 5 tygodni – 20 pkt 

 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
w ww. kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
 
 

XIII. Projekt umowy – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
umowy 

 
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
 

XIV. Wadium 
 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł wniesionym przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
1) pieniądzu – PLN; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 310). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy: 68 1090 1362 0000 0000 3601 7871  z dopiskiem:  „Wadium – INTERKOM” nr 
sprawy: TN-ZP.226.1.2019”. Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 
Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym 
przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w ofercie. 

5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być 
nieodwołalne i bezwarunkowe, a w swojej treści musi określać warunki, których zaistnienie 
spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty. Gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać także następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
c) kwotę gwarancji; 
d) termin ważności gwarancji. 

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały 
okres związania ofertą. 
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7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana: 
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
 

XV. Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin otwarcia ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczyć będzie jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
 

XVI. Termin i miejsce składania ofert 
 

Oferty należy składać do dnia 15.07.2019 r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - Teatr 
Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5, I piętro sekretariat. 

 
 

XVII. Termin i miejsce otwarcia ofert 
 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 15.07.2019 r., godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  

- Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5, I piętro 
sekretariat. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje , o 
których mowa w art. 92 uPzp. 

5. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 
7c) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

XVIII. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym 
 

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, rozstrzygnięcia lub informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują wg swego uznania – pisemnie lub elektronicznie. Przesłanie za pomocą 
e-maila jest rozumiane jako skutecznie doręczone. Strony obowiązane są potwierdzić otrzymanie 
ww. każdorazowo drugiej stronie, nawet bez odrębnego wezwania. Brak potwierdzenia nie 
skutkuje brakiem otrzymania. 

2. Zamawiający z uwagi na oszczędności, będzie przesyłać Wykonawcy korespondencję na adres 
e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać potencjał 
techniczny do sprawnego funkcjonowania i skutecznego odbioru ww. korespondencji przez cały 
okres trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 3. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej 
stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 
stronie. 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie. 
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8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na 
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na 
tej stronie. 

10. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania: 
1) sprawy formalne i merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której 

mowa w ust 1. 
 
 

XIX. Ogłoszenie wyników postępowania 
 

Zamawiający dopełni odpowiednio postanowieniom art. 92 ustawy – Pzp. 
 
 

XX. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać spełnione w celu zawarcia 
umowy 

 
Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy do 
podpisu w przypadku braku możliwości przybycia w umówionym terminie do siedziby 
Zamawiającego. 

 
 

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

XXIII. Środki ochrony prawnej 
 

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm.) 
 
 
 
 

XXIV. Klauzula informacyjna - RODO 
 
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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, 60-

838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5, e-mail: sekretariat@teatrnowy.pl faks: +48 61 848 49 33, tel. 
+48 61 848 48 85, godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00. 

 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 
Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań lub e-mail sekretariat@teatrnowy.pl. 

 w Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod 
adresem email: abi@teatrnowy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Henryka 
Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pt:. 
„Dostawa oraz montaż systemu komunikacji wewnętrznej – interkomu” Nr zamówienia: TN-
ZP.226.1.2019 
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 
dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 



 

str. 16 
 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
 

XXV. Pozostałe informacje 
 

1. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku; 
2) Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia; 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej w obecności, którego dokonana 

zostanie czynność przeglądu; 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na kopiowanie dokumentów poza siedzibą Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do uPzp stanowią inaczej. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach określonych  
w art. 93 ust. 1a uPzp. 

4. Załączniki do SIWZ: OPZ, wzór Formularza ofertowego, wzory oświadczeń  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wzór 
zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym 
uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązanie innych 
podmiotów, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, istotne postanowienia umowy. 

 


