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Wprowadzenie 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych 

do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia(DzU, poz. 1126) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”. 

2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ). 

3. We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer sprawy. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa 

Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432 

Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: office@teatrwielki.pl; zamowienia@teatrwielki.pl 

Nr telefonu: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23 

Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu 

nieograniczonego z zastosowaniem procedury określonej w art. 24 aa Ustawy. 

2. Postępowanie dotyczy części zamówienia całkowitego o łącznej wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy udzielanego w częściach stanowiących 

przedmiot odrębnych postępowań. Wartość zamówienia i procedura postępowania została ustalona zgodnie 

z art. 32 ust. 4 Ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zestawu urządzeń do 

przesyłu dźwięku, składającego się z: 

a) nadajników osobistych (bodypack) – 24 szt., 

b) mikrofonów/nadajników do ręki (Handheld) – 10 szt., 

c) stacjonarnych poczwórnych odbiorników diversity z wbudowanym skanowaniem – 6 szt., 

d) przenośnych nadajników typu plug on – 4 szt., 

e) mobilnych odbiorników diversity – 4 szt., 

f) nadajników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 2 szt., 

g) odbiorników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 4 szt., 

h) słuchawek dousznych – 4 szt., 

i) mikrofonów miniaturowych – 12 szt., 

j) mikrofonów nagłownych – 18 szt., 

k) szerokopasmowego dystrybutora antenowego – 1 szt. 

l) kompletu ładowarek do dedykowanych akumulatorów – 1 zestaw, 

m) skrzyń transportowych – 6 szt., 

n) dedykowanych akumulatorów Li-Ion – 34 szt. 

2. Wykonawca będzie musiał dokonać konfiguracji dostarczonych Urządzeń w siedzibie Zamawiającego, 

w terminie i na warunkach określonych we wzorze Umowy (dołączonym do SIWZ) oraz zapewnić 

i zainstalować oprogramowanie, umożliwiające zarządzanie, dobór częstotliwości i monitorowanie 

urządzeniami, zgodnie z  pkt 5 kolumny pn. „parametry wymagane” w poz. lp. nr 3 Formularza cenowego. 

Korzystanie z oprogramowania nie może powodować konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów 

licencji po stronie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ tj. „Opisie 

przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym”. 

4. Nomenklatura CPV: 32.34.10.00-5 – Mikrofony, 

32.34.22.00-4 – Słuchawki douszne, 

http://www.teatrwielki.pl/
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31.15.80.00-8 – Ładowarki, 

31.43.40.00-7 – Akumulatory litowe, 

32.35.13.00-1 – Akcesoria do urządzeń audio, 

32.51.00.00-1 – Bezprzewodowy system telekomunikacyjny, 

32.34.42.10-1 – Sprzęt radiowy. 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy tj. na dodatkowe 

dostawy. 

 

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub 

dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Szczegółowe postanowienia odnośnie terminu realizacji zamówienia określa wzór umowy przedstawiony 

w załączniku nr 6 do SIWZ 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału 

w postępowaniu, ustalone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy: 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów wymaganych przepisami prawa. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed 

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

okresie) Wykonawca zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy polegające na dostawie systemów 

mikrofonów bezprzewodowych lub składowych takich systemów tj. odbiorników lub nadajników 

wykorzystywanych w systemach mikrofonów bezprzewodowych a wartość każdej z tych dostaw nie 

była niższa niż 200.000,00 zł brutto. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być 

spełniony łącznie (w zakresie dotyczącym ilości wykonanych dostaw a nie ich wartości – 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw w celu wykazania spełnienia warunku) 

przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.: 

 
VIIIA Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego 

upadłość ogłoszono, w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; na zasadach i według przepisów prawa 

tam wskazanych. 
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IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i art. 

24 ust. 5 pkt 1 oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w Rozdziale VIII składa wraz 

z ofertą: 

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, według wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do SIWZ 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego 

w załączniku nr 4 do SIWZ.  

1A.W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, wraz 

z ofertą Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, natomiast oświadczenie, o którym mowa 

w ppkt 2) powyżej składa każdy z nich w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

1B. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, będzie 

zobowiązany przedstawić, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII: 

Ad pkt 3 – Zdolność techniczna lub zawodowa 

ad ppkt 1) – Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

wykaz dostaw(według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) 

Rozporządzenia o dokumentach. 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

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

wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3ppkt 1 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony w terminie 

wskazanym odpowiednio w pkt 4 zdanie drugie. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3 powyżej składa każdy Wykonawca, 

natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone 

w Rozdziale VIII pkt 3 każdy z nich składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków.  

7. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na 

wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić dokumenty wymienione w § 5 pkt 1–9 

Rozporządzenia o dokumentach potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu oraz 

udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegający w niniejszym postępowaniu na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów 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 zażąda od Wykonawcy, o ile nie będzie to 

wynikać ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 B powyżej, dokumentów określających:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym 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.  

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu (składanie ofert, 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie 

wykluczeniu) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Wszelką dokumentację w postępowaniu należy składać w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia 

pkt 2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji również za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030)pod warunkiem, że 

ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie niezwłocznie 

przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) na żądanie adresata (Zamawiającego lub 

Wykonawcy) w sposób wskazany w pkt 1 zdanie pierwsze. 

Nr faksu Zamawiającego 22 826 04 23, 

Adres mailowy: office@teatrwielki.pl,zamowienia@teatrwielki.pl. 

mailto:office@teatrwielki.pl
mailto:zamowienia@teatrwielki.pl
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski powinny być 

przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. 

2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są 

następujące osoby: 

1) w sprawach merytorycznych: 

Michał Polański - tel. (22) 69 20 975. 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

Piotr Szczerba – tel. (22) 69 20 291, Elżbieta Kurek – Czyczuk – tel. (22) 69 20 546. 

2. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Wszelkie pytania 

i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski w sposób zgodny z zasadą 

określoną w Rozdz. X pkt 1 i 2. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00zł. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158 

z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 40 1130 1017 0020 1462 7820 0014 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty. 

4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie 

oryginału w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

w Kasie - pok. A-344, III piętro, w godz. 11:00 – 15:00 lub 

wraz z ofertą, ale wówczas dokument powinien pozostać niespięty z pozostałą częścią oferty. Brak 

złożenia oryginału ww. dokumentu będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wskazanego w Rozdz. 

XV pkt 1. 
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6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył 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 wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie 

wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII. Termin związania ofertą 

30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2) Załącznik nr 1 do SIWZ z wypełnionymi tabelami Formularza cenowego, zawierający opis 

parametrów oferowanych urządzeń. 

3) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVII Ad 3., tj. potwierdzające wymagane możliwości 

sterowania i monitorowania zestawu urządzeń z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsolety. 

4) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

5) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności 

w postępowaniu. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach 

niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Formularz wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są 

zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać. 

W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa 

przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić 

w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa 

wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. 

Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści) 

należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres 

Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, 
sprawa nr ZP.260.25.2016, 

nie otwierać przed dniem 14.11.2016 r. godz. 12:15 ” 

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu pisemne 
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zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych zasad jak 

składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone słowem 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 

kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do 14.11.2016 r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej – pokój A – 148 I piętro Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.11.2016 r. o godz. 12:15 w pokoju A-321 III piętro Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 

3. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11Ustawy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3, ppkt 2 można wykorzystać wzór 

przedstawiony w załączniku nr 4a do SIWZ. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej zgodnie z Formularzem cenowym przedstawionym 

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Cena będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, m. in. 

koszty transportu, konfiguracji urządzeń, opłaty i podatki oraz będzie uwzględniała także ewentualne 

opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę 

3. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań alternatywnych). 

6. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

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 (wzór takiej informacji 

przedstawiony jest w pkt 1a Formularza oferty- Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena (C)           50% 

2. Okres gwarancji (G)          20% 

3. Możliwość sterowania systemem urządzeń z poziomu konsolety Yamaha CL5 (Ms)  30% 

 

Ad 1. 

Cena(C) – 50% 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru: 

 

     najniższa cena brutto 

 Ocena punktowa (C) = ---------------------------------------------------  x 100 pkt 

     cena brutto badanej oferty 
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Ad 2. 

Okres gwarancji(G)– 20% 
Ocenie będzie podlegać liczba udzielonych miesięcy gwarancji na urządzenia wskazane w pkt 1 lit. a) - k) 

załącznika nr 1 do SIWZ „Opisu przedmiotu zamówienia – formularza cenowego”. 

Do wyliczenia punktacji zastosowana będzie liczba udzielonych miesięcy gwarancji wskazana przez 

Wykonawcę w pkt 2Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 

Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy lub dłuższym otrzyma 100 pkt, pozostałe (minimum 24 miesiące) 

proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru: 

 

    okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach, min. 24 miesiące) 

        Ocena punktowa (G) = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt 

    najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach, max. 60 miesięcy) 
 

 

Oferty z okresem gwarancji na urządzenia wskazane w pkt 1 lit. a) - k) krótszym niż 24 miesiące zostaną 

odrzucone. 

 

Ad 3. 

Możliwość sterowania systemem urządzeń z poziomu konsolety Yamaha CL5 (Ms) – 30% 

Ocenie będą podlegać urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w pkt 1 – 3 Formularza cenowego tj.: 

nadajnik osobisty (bodypack), nadajnik z mikrofonem - do ręki (Handheld) z przetwornikiem 

dynamicznym oraz stacjonarny, poczwórny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem. 

Jeżeli zestaw złożony z zaoferowanych urządzeń (o których mowa powyżej) będzie umożliwiał sterowanie 

mikrofonami oraz ich monitorowanie z poziomu posiadanej i używanej przez Zamawiającego konsolety 

Yamaha CL5, Wykonawca w w/w kryterium otrzyma 100 punktów. 

Przez sterowanie i monitorowanie z poziomu konsolety Yamaha CL5 Zamawiający rozumie poniższe 

możliwości: 

1) Monitowanie poziomu akumulatorów. 

2) Monitowanie siły nośnej RF. 

3) Monitorowanie częstotliwość pracy zestawu. 

4) Monitowanie poziomu sygnału wejściowego. 

5) Możliwość zdalnej zmiany poziomu wysterowania przedwzmacniacza. 

6) Możliwość zdalnej edycji nazw kanałów. 

Dla weryfikacji spełnienia tego kryterium oceny Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty 

potwierdzające wymagane możliwości sterowania i monitorowania zestawu urządzeń z poziomu 

posiadanej przez Zamawiającego konsolety np. w formie kart katalogowych, specyfikacji technicznych, 

stosowanego oświadczenia producenta konsolety lub wydruku ze strony internetowej producenta konsolety. 

Jeżeli zaś w/w zestaw nie będzie posiadał możliwości sterowania mikrofonami oraz ich monitorowania 

z poziomu konsolety Yamaha CL5, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w przedmiotowym kryterium. 

Natomiast jego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania. 

 

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: 

 

Ko = C x 50% + G x 20% + Ms x 30% 
 

gdzie Ko jest końcową oceną oferty. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą końcową oceną (Ko). Ocena ofert zostanie 

przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i na wezwanie Zamawiającego złoży, wskazane 

w Rozdziale IX, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 

2 pkt 1 lit a i pkt 3 Ustawy, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.25.2016 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 

10 

2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu 

przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Wzór umowy przedstawiony jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zakres, charakter zmian oraz 

warunki ich wprowadzenia przedstawione są we wskazanym powyżej w pkt 1wzorze umowy. 

 

XXI Informacje w sprawie podwykonawstwa 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych 

z rozmieszczeniem i instalacją. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców a także 

przedstawienia wobec nich oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 1, według wzoru 

określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, a na wezwanie Zamawiającego dokumentów wskazanych 

w Rozdziale IX pkt 3 pkt 1. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w dziale VI Ustawy. 

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 

przez o czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu przedmiotu 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenie oferty odwołującego, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5Ustawyalbo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania 

dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia 
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zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wobec innych czynności 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. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w sposób określony w art. 180 ust.5 Ustawy. 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy wykonawcze 

do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy 

Nr 2 Formularz oferty 

Nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Nr 4a Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Nr 5 Wykaz dostaw 

Nr 6 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zestawu urządzeń do 

przesyłu dźwięku, składającego się z: 

a) nadajników osobistych (bodypack) – 24 szt., 

b) mikrofonów/nadajników do ręki (Handheld) – 10 szt., 

c) stacjonarnych poczwórnych odbiorników diversity z wbudowanym skanowaniem – 6 szt., 

d) przenośnych nadajników typu plug on – 4 szt., 

e) mobilnych odbiorników diversity – 4 szt., 

f) nadajników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 2 szt., 

g) odbiorników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 4 szt., 

h) słuchawek dousznych – 4 szt., 

i) mikrofonów miniaturowych – 12 szt., 

j) mikrofonów nagłownych – 18 szt., 

k) szerokopasmowego dystrybutora antenowego – 1 szt. 

l) kompletu ładowarek do dedykowanych akumulatorów – 1 zestaw, 

m) skrzyń transportowych – 6 szt., 

n) dedykowanych akumulatorów Li-Ion – 34 szt., 

wymienionych w Formularzu cenowym poniżej. 

2. Wykonawca będzie musiał dokonać konfiguracji dostarczonych Urządzeń w siedzibie Zamawiającego, 

w terminie i na warunkach określonych we wzorze Umowy (dołączonym do SIWZ) oraz zapewnić 

i zainstalować oprogramowanie, umożliwiające zarządzanie, dobór częstotliwości i monitorowanie 

urządzeniami, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5 (kolumna pn. parametry wymagane) poz. 3 

Formularza cenowego. Korzystanie z oprogramowania nie może powodować konieczność ponoszenia 

dodatkowych kosztów licencji po stronie Zamawiającego. 

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie 

używane. 

4. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia następującej gwarancji: 

a) na urządzenia wskazane w pkt 1 lit. a) – k) – nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) na urządzenia wskazane w pkt 1 lit. l) – m) – nie krótszej niż 12 miesięcy, 

c) na urządzenia wskazane w pkt 1 lit. n) – gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta. 

5. Zamawiający informuje, że w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej są używa urządzenia konwertujące 

sygnał audio na postać IP pracujące w protokole „DANTE”. Wykonawca musi więc zapewnić zgodność 

dostarczonych urządzeń z tym protokołem oraz kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego 

konsoletą „Yamaha CL 5”. 

6. Zaoferowany zestaw urządzeń przesyłu dźwięku musi oferować́: 

a) przekaz dźwięku za pomocą wysokiej rozdzielczości toru radiowego, 

b) pełne pasmo przenoszonych częstotliwości akustycznych, 

c) możliwość pracy minimum 60 kanałów jednocześnie w jednym paśmie wspólnym, 

d) zaoferowane urządzenia powinny umożliwić pracę w pasmach zgodnych z regulacjami UKE oraz 

zapewniać odstęp od pasm naziemnie telewizji cyfrowej niezbędny dla uniknięcia zakłóceń urządzeń 

lub sygnału telewizyjnego. 

e) zaoferowane urządzenia muszą zapewniać moc promieniowania umożliwiającą pracę w pasmach 

ogólnodostępnych bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń zgodnie z regulacjami 

UKE. 

7. Urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w pkt 1, 2 oraz 3 Formularza cenowego (poniżej) muszą 

być ze sobą w pełni kompatybilne, a ich wzajemne połączenie musi gwarantować prawidłową pracę 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 
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wspólną zgodnie z przeznaczeniem urządzeń jako zestaw. Zestaw taki musi charakteryzować się 

następującymi (wymaganymi) parametrami: 

a) zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A). 

b) maksymalny poziom zniekształceń harmonicznych: 0,1%THD. 

c) zapewniać możliwość szyfrowania sygnału: szyfrowanie 256 bitowe, zgodnie ze standardem 

AES. 

8. Urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w pkt 6 oraz 7 Formularza cenowego (poniżej) muszą być 

ze sobą w pełni kompatybilne , a ich wzajemne połączenie musi gwarantować prawidłową pracę wspólną 

zgodnie z przeznaczeniem urządzeń jako zestaw. Zestaw taki musi charakteryzować się: 

a. pasmo przenoszenia dźwięku: minimum w zakresie 35Hz – 15kHz. 

b. minimalny stosunek sygnału do szumu: 90 dB. 

c. liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu: co najmniej 1400. 

d. maksymalny poziom zniekształceń harmonicznych: 0,8%THD. 

9. W celu spełnienia wymagań dotyczących posiadania przez sprzęt odpowiednich złączy Zamawiający 

dopuszcza stosowanie adapterów współpracujących z zaoferowanymi urządzeniami. W takim przypadku 

należy dostarczyć urządzenie wraz z adapterem oraz uwzględnić jego cenę w cenie urządzenia 

wskazanego w danym punkcie Tabeli parametrów – Formularzu cenowym. 

10. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby zaoferowane przez Wykonawcę w poz. nr 15 – 17 Formularza 

cenowego (poniżej) tj. skrzynie transportowe typ I, II, III pasowały do zaoferowanych przez Wykonawcę 

urządzeń wskazanych w opisie skrzyń umożliwiając bezpieczny transport i pełną ochronę ich zawartości. 

11. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim 

lub angielskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich 

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

12. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego (poniżej) powinien podać nazwę, typ oraz 

producenta zaoferowanego urządzenia. 

13. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry wymagane powinien oświadczyć czy 

dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we 

wskazanym zakresie wartość liczbową parametru oferowanego urządzenia (np. czas pracy na 

akumulatorze) – w zależności od żądania Zamawiającego.  

14. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry wskazane i określone przez 

Zamawiającego w tabeli Formularza cenowego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność ich parametrów 

z parametrami wskazanymi w formularzu cenowym np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne 

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Zamawiający 

dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są 

dostępne wszystkie wymagane informacje. 

16. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty wymienione w pkt 15 

(powyżej) w celu potwierdzenia, że zestawy, o których mowa w pkt 6 i 7 (powyżej) posiadają parametry 

określone przez Zamawiającego. 
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Formularz cenowy 

L.p Nazwa urządzenia 
Wartość 

jednostkowa 

brutto /zł/ 
Ilość 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 
1 2 3 4 5 [3x4] 

1 

Nadajnik osobisty (bodypack) 
.........................................................................................................

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 24 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Typ modulacji radiowej -  właściwy 

dla sygnału cyfrowego. 

2. Pasmo przenoszenia dźwięku toru 
nadajnika mieszczące się w 

przedziale co najmniej- 20Hz-20kHz  

3. Zasięg pracy nadajnika – minimum 
100 m. 

4. Możliwość regulacji czułości wejścia 

– minimum 21 dB (regulacja z 
dokładnością do 3dB lub mniej)  

5. Złącze wejściowe –  co najmniej 

TA4M (4 bolcowy mini konektor). 
6. Możliwość pracy na dedykowanym 

akumulatorze Li-Ion. 
7. Wyposażony we wskaźnik czasu 

pracy nadajnika z wyświetlaczem 

podającym pozostały czas z 

dokładnością do 15 minut. 
8. Czas pracy na akumulatorach - 

minimum 10 godzin. 
9. Czas pracy na bateriach - minimum 

10 godzin. 
10. Metalowa obudowa. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

 

2. ……………………… 
 

 

3. spełnia/nie spełnia 
 

4. spełnia/nie spełnia 

 
 

5. spełnia/nie spełnia 

 
6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
8. ……………………………….... 

 

9. …………………………………
……………………………….... 

10. spełnia/nie spełnia 

 

   

2 

Nadajnik z mikrofonem - do ręki(Handheld) z 

przetwornikiem dynamicznym 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 10 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Typ modulacji radiowej -  właściwy 

dla sygnału cyfrowego. 
2. Pasmo przenoszenia dźwięku toru 

nadajnika co najmniej w przedziale- 

30Hz-20kHz  
3. Zasięg pracy nadajnika – minimum 

100 m. 
4. Możliwość regulacji czułości wejścia 

– minimum 21 dB (regulacja z 

dokładnością do 3dB lub mniej)  
5. Możliwość pracy na dedykowanym 

akumulatorze Li-Ion Wyposażony we 

wskaźnik czasu pracy nadajnika z 
wyświetlaczem podającym pozostały 

czas z dokładnością do 15 minut. 
6. Czas pracy na akumulatorach - 

minimum 10 godzin. 
7. Czas pracy na bateriach - minimum 

10 godzin. 
8. Metalowa obudowa 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

 
2. …………………………………

………………………………… 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 
4. spełnia/nie spełnia 

 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 

 
 

 

6. spełnia/nie spełnia 
 

7. …………………………………

………………………………… 
8. ………………………………… 

   

3 

Stacjonarny, poczwórny odbiornik diversity 

z wbudowanym skanowaniem 

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

..................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 6 szt.  

Parametry wymagane: 
1. 4 odbiorniki we wspólnej obudowie 

rack 1U. 

2. Wyposażony w dystrybutor antenowy 

i odłączane anteny 
3. Możliwość regulacji wzmocnienia 

audio, co najmniej w zakresie od  

-10 dB do +40 dB. 
(regulacja z dokładnością do 1dB) 

4. Co najmniej jedno złącze wyjściowe 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 
 

2. spełnia/nie spełnia 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 

 
 

4. spełnia/nie spełnia 
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– symetryczne XLR. 
5. Możliwość zarządzania systemem, 

doboru częstotliwości i 
monitorowania pracy poprzez 

dołączone oprogramowanie pracujące 

co najmniej na platformach 

wykorzystywanych przez 

Zamawiającego tj. PC - Windows10,   

Mac - OSX oraz na urządzeniach 
mobilnych - iOS 

6. Podwójne przyłącze Ethernet do 

zdalnego zarządzania i transmisji 
cyfrowej audio z rozdzieleniem 

sygnału dla sterowania systemem i 

transmisji cyfrowej dźwięku w 
standardzie Dante. 

7. Liczba przełączanych częstotliwości 

nośnych w paśmie pracy zestawu – co 
najmniej 2400. 

8. Wbudowany zasilacz sieciowy. 

9. Obudowa metalowa o wysokości 1U 
umożliwiająca montaż w systemie 

Rack 19” wraz z niezbędnymi 

akcesoriami do zabudowy. 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 
 

 

 

 

 

 
 

6. spełnia/nie spełnia 

 
 

 

 
 

7. spełnia/nie spełnia 

 
 

8. spełnia/nie spełnia 

9. spełnia/nie spełnia 
 

 

4 

Przenośny nadajnik typu plug on 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 4 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Typ modulacji radiowej - FM. 
2. Pasmo przenoszenia dźwięku toru 

nadajnika mieszczące się w 

przedziale co najmniej - 50Hz - 
16kHz  

3. Maksymalny poziom zniekształceń 

harmonicznych - 0,4%THD 
4. Wyposażony w płynnie kontrolowany 

filtr górnoprzepustowy. 
5. Liczba przełączanych częstotliwości 

nośnych w paśmie pracy zestawu – co 

najmniej 2400. 
6. Możliwość regulacji czułości wejścia 

co najmniej w zakresie -10dB do + 

20dB. 
7. Co najmniej jedno złącze wejściowe – 

XLR-F. 
8. Musi być wyposażony w przełącznik 

poziomu wejściowego 

(mikrofon/poziom liniowy). 
9. Musi być wyposażony w układ 

zasilania typy Phantom +12/+48 V. 
10. Czas pracy na bateriach przy 

najniższej mocy, bez zasilania 
phantomem- minimum 10 godzin 

11. Metalowa obudowa. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 
2. ………………………………… 

 

 
 

3. spełnia/nie spełnia 

 
4. spełnia/nie spełnia 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 

 
6. spełnia/nie spełnia 

 

 
7. spełnia/nie spełnia 

 

8. spełnia/nie spełnia 
 

 

9. spełnia/nie spełnia 
 

10. ……………………… 

 
 

11. spełnia/nie spełnia 

 

   

5 

Mobilny odbiornik diversity 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 4 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Typ modulacji radiowej – FM. 
2. Maksymalny poziom zniekształceń 

harmonicznych - 0,4%THD. 

3. Liczba przełączanych częstotliwości 
nośnych w paśmie pracy zestawu – co 

najmniej 2400. 

4. Co najmniej jedno złącze 
słuchawkowe – mini jack. 

5. Co najmniej jedno złącze wyjściowe 

– TA3. 
6. Minimalny stosunek sygnału do 

szumu – 90 dB. 
7. Możliwość zastosowania 

dedykowanego akumulatora Li-ION 

oraz baterii. 
8. Czas pracy na dedykowanym 

akumulatorze lub bateriach- 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 
2. spełnia/nie spełnia 

 

3. spełnia/nie spełnia 
 

 

4. spełnia/nie spełnia 
 

5. spełnia/nie spełnia 

 
6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 
 

 
8. ………………………………… 
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minimum 4 godziny. 
9. Metalowa obudowa. 

 

9. spełnia/nie spełnia 

6 

Nadajnik bezprzewodowego systemu odsłuchowego 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Typ modulacji radiowej - FM stereo. 
2. Wyposażony w kompander o 

zmiennym stopniu kompresji. 

3. Zasięg pracy nadajnika – minimum 
85 m. 

4. Co najmniej jedno złącza wejściowe – 

XLR oraz jack. 
5. Co najmniej jedno złącze wyjściowe 

Jack 3,5 mm z regulacją 

wzmocnienia. 
6. Wyłącznik nośnej RF ze wskaźnikiem 

LED. 
7. Wyposażony w podświetlany, 

matrycowy wyświetlacz 

wyświetlający podstawowe 

informacje o urządzeniu  
8. Wyposażony w miernik sygnału 

wejściowego niezależnie dla kanału L 

i R. 
9. Zapewnienie synchronizacji z 

odbiornikiem w podczerwieni 
Obudowa metalowa o wysokości 1U 
umożliwiająca montaż w systemie Rack 

19” wraz z niezbędnymi akcesoriami do 

zabudowy 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 
2. spełnia/nie spełnia 

 

3. spełnia/nie spełnia 
 

4. spełnia/nie spełnia 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 

 
6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
8. spełnia/nie spełnia 

 

 

9. spełnia/nie spełnia 

 

10. spełnia/nie spełnia 

 

 

  

7 

Odbiornik bezprzewodowego systemu odsłuchowego 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 4 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Typ modulacji radiowej -  FM stereo. 

2. Wyposażony w kompander o 

zmiennym stopniu kompresji. 
3. Wyposażony w skaner wolnych 

częstotliwości radiowych. 

4. Co najmniej jedno złącze wyjściowe 
– Jack 3,5 mm. 

5. Wyposażony w podświetlany, 

matrycowy wyświetlacz wskazujący 
czas pracy odbiornika. 

6. Wyposażony w odłączaną antenę. 
7. Zapewnienie możliwości 

zdefiniowanego przez użytkownika 

zestawu częstotliwości przełączanych 
przyciskiem umożliwiający 

selektywny odbiór z minimum 20 

nadajników. 
8. Wyposażony w co najmniej 7 

stopniowy limiter z wielostopniową 

regulacją ograniczania poziomu 
wyjściowego. 

9. Wyposażony w co najmniej 

dwustopniowy korektor wysokich 
częstotliwości. 

10. Możliwość pracy w stereo i mix 

mono z dwóch kanałów. 
11. Posiada wskaźnik stanu baterii i 

sygnału RF. 

12. Możliwość zastosowania 

dedykowanego akumulatora Li-ION 

oraz baterii. 
13. Czas pracy na bateriach - minimum 5 

godzin. 

14. Obudowa metalowa ze stopu lekkich 

metali. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 

4. spełnia/nie spełnia 
 

5. spełnia/nie spełnia 

 
 

6. spełnia/nie spełnia 

7. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
 

 

8. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
9. spełnia/nie spełnia 

 

 
10. spełnia/nie spełnia 

 

11. spełnia/nie spełnia 
 

12. spełnia/nie spełnia 

 
 

13. ……………………… 

 
14. spełnia/nie spełnia 

 

 

  

 

8 

Słuchawki douszne 

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

........................................................................................................ 
nazwa/typ/producent 

 4 szt.  
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Parametry wymagane: 
1. Pasmo przenoszenia minimum w 

zakresie 22 Hz – 18,5 kHz. 
2. Impedancja - minimum 27 Ohm. 
3. Skuteczność - minimum 115 dB 

(SPL/Mw). 
4. Długość przewodu od 155 do 165 cm. 
5. Kolor – przezroczyste. 
6. W komplecie co najmniej futerał i 

wkładki douszne przezroczyste. 

Parametry oferowane:. 
1. ………………………………… 

 
2. ………………………………… 

3. …………………………………

………………………………… 

4. spełnia/nie spełnia 

5. spełnia/nie spełnia 

6. spełnia/nie spełnia 
 

   

9 

Mikrofon miniaturowy - lavalier 

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

........................................................................................................ 
nazwa/typ/producent 

 12 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Zasada działania – ciśnieniowa. 

2. Charakterystyka kierunkowa – 

dookólna. 
3. Zasilanie - 5-50V. 

4. Pasmo przenoszenia co najmniej w 

zakresie 20 Hz – 20 kHz. 
5. SPL do przesterowania – minimum 

144 dB. 

6. Zakres dynamiki – minimum 97 dB. 
7. Czułość nominalna (+/- 3 dB przy 

1kHz), 6mV/Pa; -44,5 dB w 

odniesieniu do 1V/Pa. 
8. SNR [A] przy 1 kHz – minimum 94 

dB [A]. 

9. Impedancja wyjściowa: 30 – 40 Ohm. 
10. Ekwiwalent poziomu szumów [A]– 

maksimum 28dB [A]. 

11. Zakończony złączem 
współpracującym z urządzeniami 

wskazanymi w punkcie 1 lub 

posiadać niezbędny adapter. 
12. Zapewnienie możliwości wymiany 

siateczki zmieniającej 

charakterystykę częstotliwości 
mikrofonu. 

13. Zapewnienie możliwości ukrycia 

mikrofonu pod ubraniem przy 
pomocy dedykowanego akcesorium. 

14. Możliwość zastosowania do głosu, 

jak i do rejestracji każdego rodzaju 
instrumentu. 

15. Kolor – cielisty. 

16. Średnica mikrofonu – maksimum 6 
mm 

17. Długość mikrofonu – maksimum 15 

mm 
18. Długość dołączonego przewodu – 1,8 

m +/- 5 cm. 

19. Waga – maksimum 10 g. 
 

Parametry oferowane:. 

1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 

 
3. spełnia/nie spełnia 

4. ………………………………… 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 

6. ………………………………… 
7. spełnia/nie spełnia 

 

 
8. spełnia/nie spełnia 

 

9. spełnia/nie spełnia 
10. spełnia/nie spełnia 

 

11. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
12. spełnia/nie spełnia 

 

 
 

13. spełnia/nie spełnia 

 
 

14. spełnia/nie spełnia 

 
 

15. spełnia/nie spełnia 

16. ………………………………… 
 

17. ………………………………… 

 
18. ………………………………… 

 

19. ………………………………… 

   

10 

Mikrofon nagłowny 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 18 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Zasada działania – ciśnieniowa. 

2. Rodzaj przetwornika – 

pojemnościowy pre-polaryzowany. 
3. Charakterystyka kierunkowa – 

kardioidalna. 

4. Zasilanie - 5-50V. 

5. Pasmo przenoszenia minimum w 

zakresie 20 Hz – 20 kHz +/- 2 dB. 

6. SPL do przesterowania – minimum 
144 dB. 

7. Zakres dynamiki – minimum 95dB. 

8. Czułość nominalna (+/- 3 dB przy 
1kHz), 6mV/Pa; -44 dB w 

odniesieniu do 1V/Pa. 

9. SNR [A] przy 1 kHz – minimum 94 
dB [A]. 

10. Impedancja wyjściowa: 30 – 40 Ohm. 

11. Ekwiwalent poziomu szumów [A]– 
maksimum 28dB [A]. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 

4. spełnia/nie spełnia 

5. spełnia/nie spełnia 

 

6. spełnia/nie spełnia 
 

7. ……………………………… 

8. spełnia/nie spełnia 
 

 

9. spełnia/nie spełnia 
 

10. spełnia/nie spełnia 

11. spełnia/nie spełnia 
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12. Współczynnik tłumienia sygnałów 

współbieżnych – mniejsze niż 60 dB. 

13. Zniekształcenia THD – maksimum 
1% przy 123 dB SPL. 

14. Zapewnienie mocowania na jedno 

ucho z możliwością wymiany 

uchwytu jednousznego na dwoje uszu 

oraz posiadać wymienny przewód. 

15. Umożliwienie zmianę pozycji 
mikrofonu z lewą na prawą stronę ust 

(i odwrotnie), w tym również przy 

uchwycie na dwoje uszu, bez 
konieczności odpinania części z 

której składa się mikrofon. 

16. Zakończony złączem 
współpracującym z urządzeniami 

wskazanymi w punkcie 1 lub 

posiadać niezbędny adapter. 
17. Możliwość regulacji odległości 

wkładki od kącika ust. 

18. Kolor – cielisty. 
19. Średnica mikrofonu – maksimum 6 

mm 

20. Długość mikrofonu – maksimum 15 
mm 

21. Długość dołączonego przewodu – 1,3 
m +/- 5 cm 

22. Waga – maksimum 10 g 

23. Zapewnienie kompatybilności EMC. 

12. spełnia/nie spełnia 

 

13. spełnia/nie spełnia 
 

14. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

15. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
 

 

16. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
17. spełnia/nie spełnia 

 

18. spełnia/nie spełnia 
19. ………………………………… 

 

20. ………………………………… 
 

21. ………………………………… 
 

22. ………………………………… 

23. spełnia/nie spełnia 
 

11 

Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy 

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

............................................................................................ 
nazwa/typ/producent 

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Minimum 4 pary antenowe 

2. Minimum 4 wyjścia zasilania 
3. Musi posiadać możliwość zasilania 

zewnętrznych anten aktywnych 
4. Musi posiadać obudowę rackową z 

funkcjonalnym rozmieszczeniem 

wejść/wyjść antenowych z tyłu 
urządzenia 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 
3. spełnia/nie spełnia 

 
4. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

   

12 

Ładowarka do systemów akumulatorowych 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 
1 

zestaw 
 

Parametry wymagane: 
1. Zgodność ładowarki z 

zaoferowanymi akumulatorami. 

2. Możliwość ładowania jednocześnie 

od 2 do 24 akumulatorów. 
3. Możliwość niezależnego ładowania 

akumulatorów w  co najmniej 3 

osobnych partiach (minimum 3 
ładowarki muszą być aktywne, tak 

móc ładować akumulatory 

niezależnie). 
4. Posiadanie wskaźnika naładowania 

akumulatorów. 

5. Wyposażenie ładowarki we wszystkie 
niezbędne elementy umożliwiające 

przeprowadzenie procesu ładowania 

(jak np. zasilacz, w przypadku, gdy 
ładowarka nie jest bezpośrednio 

przyłączana do sieci elektrycznej) 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 
 

2. spełnia/nie spełnia 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 

 
 

 

 
4. spełnia/nie spełnia 

 

 
5. spełnia/nie spełnia 

   

13 

Akumulatory 

dedykowane dla urządzeń wskazanych w pkt 1 Formularza 

cenowego (powyżej) 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 24 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Wykonanie w technologii Li-ion. 

2. Minimalna pojemność 1400 mAh. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 

   

14 Akumulatory  10 szt.  
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dedykowane dla urządzeń wskazanych w pkt 2 Formularza 

cenowego (powyżej) 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

Parametry wymagane: 
1. Wykonanie w technologii Li-ion. 

2. Minimalna pojemność 1400 mAh. 

Parametry oferowane:. 
1. spełnia/nie spełnia 

2. spełnia/nie spełnia 

   

15 

Skrzynia transportowa typ I 

dla odbiorników systemu bezprzewodowego zaoferowanych w 

poz. nr 3 (formularza cenowego) 

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

...................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Możliwości transportu dwóch 

poczwórnych odbiorników systemu 

bezprzewodowego, o których mowa w 

pkt 3 formularza cenowego. 
2. Posiadanie ilości szuflad 

umożliwiającą transport 8 nadajników, 

o których mowa w punkcie 1. 
3. Wypełnienie pianką zapewniającą 

bezpieczeństwo w transporcie o 

kształtach odpowiednich do 

transportowanych nadajników. 

4. Wyposażona w pokrywy zdejmowane 
z przodu i z tyłu. 

5. Wyposażona w co najmniej 2 

wpuszczane uchwyty (po minimum 
jednym po każdej ze stron). 

6. Wyposażona w zamki motylkowe – 

min. 8 szt. 
7. Wykonana ze sklejki obustronnie 

foliowanej czarnej. 

8. Wyposażona w aluminiowe profile 
kątowe, stalowe narożniki, szufladę/y 

na nadajniki oraz szynę rack.. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
2. spełnia/nie spełnia 

 

 
3. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

4. spełnia/nie spełnia 
 

5. spełnia/nie spełnia 

 
 

6. spełnia/nie spełnia 

 
7. spełnia/nie spełnia 

 

8. spełnia/nie spełnia 
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Skrzynia transportowa typ II 

dla odbiorników systemu bezprzewodowego zaoferowanych w 

poz. nr 3 (formularza cenowego) 

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

....................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Możliwości transportu jednego 

poczwórnego odbiornika systemu 
bezprzewodowego, o którym mowa w 

pkt 3 formularza cenowego 

2. Posiadanie ilości szuflad 
umożliwiającą transport 4 nadajników, 

o których mowa w punkcie 1. 

3. Wypełnienie pianką zapewniające 
bezpieczeństwo w transporcie o 

kształtach odpowiednich do 

transportowanych nadajników. 
4. Wyposażona w pokrywy zdejmowane 

z przodu i z tyłu. 

5. Wyposażona w co najmniej 2 
wpuszczane uchwyty (po minimum 

jednym po każdej ze stron). 

6. Wyposażona w zamki motylkowe – 
min. 8 szt. 

7. Wykonana ze sklejki obustronnie 

foliowanej czarnej. 
8. Wyposażona w aluminiowe profile 

kątowe, stalowe narożniki, szufladę/y 

na nadajniki oraz szynę rack. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia/nie spełnia 

 
 

 

2. spełnia/nie spełnia 
 

 

3. spełnia/nie spełnia 
 

 

 
4. spełnia/nie spełnia 

 

5. spełnia/nie spełnia 
 

 

6. spełnia/nie spełnia 
 

7. spełnia/nie spełnia 

 
8. spełnia/nie spełnia 

 

 

   

17 

Skrzynia transportowa typ III 

dlanadajnika zaoferowanego w poz. nr 6 (formularza cenowego) 

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

....................................................................................................... 
nazwa/typ/producent 

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Możliwość transportu jednego 

pojedynczego nadajnika o którym 

Parametry oferowane: 
1. spełnia/nie spełnia 
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mowa w pkt 6 formularza cenowego. 

2. Posiadanie ilości szuflad 

umożliwiającą transport 2 szt. 
nadajników, o których mowa w pkt 7 

oraz słuchawek, o których mowa w pkt 

8 formularza cenowego. 

3. Wypełnienie pianką zapewniającą 

bezpieczeństwo w transporcie o 

kształtach odpowiednich do 
transportowanych nadajników. 

4. Wyposażona w pokrywy zdejmowane 

z przodu i z tyłu. 
5. Wyposażona w co najmniej 2 

wpuszczane uchwyty (po minimum 

jednym po każdej ze stron). 
6. Wyposażona w zamki motylkowe – 

min. 8 szt. 

7. Wykonana ze sklejki obustronnie 
foliowanej czarnej. 

8. Wyposażona w aluminiowe profile 

kątowe, stalowe narożniki, szufladę/y 
na odbiorniki i słuchawki oraz szynę 

rack 

 

2. spełnia/nie spełnia 

 
 

 

 

3. spełnia/nie spełnia 

 

 
 

4. spełnia/nie spełnia 

 
5. spełnia/nie spełnia 

 

 
6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 
 

8. spełnia/nie spełnia 

 

RAZEM BRUTTO  

 

 

 

Kwotę – „RAZEM BRUTTO” należy przenieść do pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

 

 

_________ dn. ______                        _______________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja/my niżej podpisany/ni:___________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz_______________________________________________________________ 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, sprawa nr ZP.260.25.2016,na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 
 

prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie 

składam niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: 

łączną cenę brutto (z podatkiem VAT): ___________________________________________________zł, 

(słownie złotych ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________) 

1a. Informujemy, że wybór tej oferty: 

*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług 

*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów i usług: _____________________________________________________ 
(wskazać nazwę, rodzaj) 

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku)____________________zł*, inna waluta________*. 
 

2. Oświadczamy, że na zaoferowane urządzenia wskazane w pkt 1 lit. a) – k) załącznika nr 1 do SIWZ 

„Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym, udzielimy: _______________ miesięcznej 

gwarancji (nie krótszej niż 24 miesiące). 

3. Oświadczamy, na zaoferowane urządzenia wskazane w pkt 1 lit. l) – m) załącznika nr 1 do SIWZ 

„Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym, udzielimy _______________ miesięcznej 

gwarancji (co najmniej 12 miesięcy). Natomiast na urządzenia zaoferowane wskazane w pkt 1 lit. n) w/w 

załącznika gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 

w Rozdziale VII SIWZ i z uwzględnieniem warunków, o których mowa w pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

7. *Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez podwykonawców. 

*Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców. Części zamówienia, których 

wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są 

następujące: 

 

Określenie części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

 

OFERTA 

 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności podwykonawcę, na zasoby którego wykonawca się powoływał, 

na zasadach określonych wart. 22a Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w Załączniku nr 6 do SIWZ 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

____________________________________________________________________________________ 

nr. tel.:_____________________,faks.:_____________________,e-mail: ______________________ 

10. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych kartkach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________ 

8) __________________________________________________________________ 

9) __________________________________________________________________ 

10) __________________________________________________________________ 

 

 
 

(*wskazać właściwe) 

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(DzU  2015 

r poz. 2164 z późn.zm), dalej „Ustawa” 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

 

prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.25.2016, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1Ustawy. 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. _____________________________________________________ Ustawy 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 pkt 1-8ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(DzU   2015 r poz. 2164 z późn.zm), dalej „Ustawa” 

 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

 

prowadzonego przez Teatr wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.25.2016, 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ___________________________________________________________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

1. ___________________________w następującym zakresie:___________________________________ 

2. ___________________________w następującym zakresie:___________________________________ 

3. ___________________________w następującym zakresie:____________________________________ 

(wskazać podmiot/ty i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 

 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 4a 

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Działając na podstawie art. 24 ust.11 Ustawy, po powzięciu wiadomości o Wykonawcach, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 
 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.25.2016,oświadczam, że: 

 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, który 

złożył ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu, 

 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z niżej przedstawionym/mi 

Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę/y w wyżej wymienionym postępowaniu: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

 

Poniżej*/ w załączeniu* przedstawiam dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić 

oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy. 
 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 
 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.25.2016 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 

28 

Załącznik nr 5 

do SIWZ 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Dostawa zestawu urządzeń przesyłu dźwięku na potrzeby 

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

 

prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.25.2016, 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące zamówienia: 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
(należy podać informacje 

pozwalające na ocenę czy 

wszystkie elementy warunku 

opisanego w Rozdz. VIII pkt 

3ppkt1) SIWZ są spełnione) 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

Data wykonania 

 

Podmiot, na rzecz 

którego dostawa została 

wykonana 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

 

 

   

3 

 

 

 

 

 

 

   

 

W wyżej przedstawionym wykazie powinny się znaleźć co najmniej 2 (dwie) dostawy, zgodne z opisem 

podanym w Rozdz. VIII pkt 3ppkt1SIWZ. 
 

Do każdego przedstawionego w tabeli wykonanego zamówienia należy dołączyć dowody, czy zostały one 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

  

WYKAZ DOSTAW 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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Załącznik nr 6 
do SIWZ 

 

UMOWA NR ................/wzór/ 

 

zawarta w dniu _____________ 2016 r. w Warszawie pomiędzy; 

Teatrem Wielkim – Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1, 

zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-20-59-432 zwanym dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają: 

___________________________ - ___________________________ 

___________________________ - ___________________________ 

a 

*[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą ________________, 

z siedzibą w________________ pod adresem ____________________(status wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”) 

REGON_______________    NIP____________________, zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 

 *wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą 

_______________, pod adresem __________________, 

REGON ________________, NIP ________________ 

 zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 

 * [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy 

_______________, pod nr KRS:_______________, 

REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości ________, 

wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają: 

___________________________ - ___________________________ 

___________________________ - ___________________________ 

zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami 

 

 *w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności 

jako spółka cywilna, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki. 

 

 W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą” została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

1) dostawy (dostarczenia) następujących Urządzeń: 

a) nadajników osobistych (bodypack) – 24 szt., 

b) mikrofonów/nadajników do ręki (Handheld) – 10 szt., 

c) stacjonarnych poczwórnych odbiorników diversity z wbudowanym skanowaniem – 6 szt., 

d) przenośnych nadajników typu plug on – 4 szt., 

e) mobilnych odbiorników diversity – 4 szt., 

f) nadajników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 2 szt., 

g) odbiorników bezprzewodowego systemu odsłuchowego – 4 szt., 

h) słuchawek dousznych – 4 szt., 

i) mikrofonów miniaturowych – 12 szt., 

j) mikrofonów nagłownych – 18 szt., 

k) szerokopasmowego dystrybutora antenowego – 1 szt. 

l) kompletu ładowarek do dedykowanych akumulatorów – 1 zestaw, 

m) skrzyń transportowych – 6 szt., 

n) dedykowanych akumulatorów Li-Ion – 34 szt. 

zwanych dalej łącznie Urządzeniami, 
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2) montażu i konfiguracji dostarczonych Urządzeń w siedzibie Zamawiającego, w tym zainstalowania 

oprogramowania, o którym mowa w pkt 3 Formularza cenowego z załącznika nr 1 do Umowy na 

wskazanych przez Zamawiającego komputerach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie i na warunkach określonych 

w niniejszej Umowie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - ofertą złożoną przez Wykonawcę 

w Postępowaniu, stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dostarczone Urządzenia będą fabrycznie nowe, nieużywane, wolne 

od wad fizycznych i prawnych, wcześniej nie używane i zgodne ze złożoną ofertą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z dołożeniem najwyższej zawodowej 

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi. 

 

§ 2 [Termin wykonania, warunki wykonania przedmiotu Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w całości w terminie 21 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 

2. W terminie, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i konfiguracji 

wszystkich Urządzeń, a także przeprowadzenia procedury odbioru wszystkich Urządzeń. 

4. Przez datę zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy rozumieć dzień 

wskazany w komparycji Umowy. 

5. Dokładny dzień dostarczenia oraz konfiguracji Urządzeń zostanie uzgodniony przez Zamawiającego 

i Wykonawcę w trybie roboczym, po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym 

terminie dostarczenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzeń do siedziby Zamawiającego własnym transportem 

oraz na własny koszt i ryzyko. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z konfiguracją wszystkich 

Urządzeń. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostarczenie oraz konfiguracja Urządzeń będą się 

odbywać w warunkach specyficznych wynikających z uwarunkowań organizacyjnych Zamawiającego (np. 

trwający sezon artystyczny). 

9. W terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbioru, o której mowa w § 3 Umowy i uzyskania 

protokołu odbioru. 

10. Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:   

1) ze strony Zamawiającego: 

Pan/Pani ………….. tel. …………….., e – mail: ………………….., 

lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

2) ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani ………….. tel. …………….., e – mail: ………………….., 

lub inna wskazana pisemnie osoba. 

11. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 9, chyba, że co innego 

wynika wprost z postanowień Umowy. 

 

§ 3[Odbiór przedmiotu Umowy] 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa, składająca się z co najmniej 1 przedstawiciela 

Wykonawcy i co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Czynności odbioru będą polegały na weryfikacji kompletności i zgodności z Umową wszystkich 

dostarczonych Urządzeń oraz na przeprowadzeniu prób technicznych po konfiguracji Urządzeń. 

3. Dla dokonania odbioru Urządzeń niezbędne jest stwierdzenie kompletności i zgodności z Umową 

wszystkich dostarczonych Urządzeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku prób technicznych po 

konfiguracji Urządzeń. 

4. Za datę wykonania całości przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru wszystkich Urządzeń (protokół odbioru końcowego), według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy lub datę podpisania ostatniego z protokołów częściowych (jeśli podpisane 

protokoły częściowe potwierdzają odbiór wszystkich Urządzeń zgodnie z zał. 1 do Umowy), według 
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wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady któregokolwiek z Urządzeń, 

Strony sporządzą protokół odbioru częściowego potwierdzającego odbiór wyłącznie tych Urządzeń, co do 

których uzyskano pozytywny wynik próby technicznej. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć Urządzenie wolne od wad, a także przeprowadzić jego montaż i konfigurację w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu 

na dostawę, montaż i konfigurację Urządzenia nie wstrzymuje naliczania kar umownych, w przypadku 

przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do dostarczenia i konfiguracji oraz 

o procedurze odbioru stosuje się w takim wypadku odpowiednio. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

7. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, 

w całości lub w części, według wyboru Zamawiającego. 

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia danego Urządzenia, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru tego Urządzenia. 

 

§ 4 [Wynagrodzenie] 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy w całości 

wynosi: brutto ______________zł (słownie zł: _____________________), w tym należny podatek VAT, 

z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust 3 i 4. Cenę poszczególnych Urządzeń określa Załącznik 

nr 1 do Umowy. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy 

w tym między innymi koszty transportu, oraz koszty związane z przygotowaniem oraz konfiguracją 

Urządzeń. 

3. W przypadku w odniesieniu do którego mają zastosowanie przepisy art. 17 ustawy o podatku od towarów 

i usług odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z tym 

przepisem. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 3 Wykonawca wystawi w tej części fakturę 

bez podatku VAT i oznaczy tą część jako „odwrotne obciążenie”.  

5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawca 

poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały 

w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno gdy 

Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne 

naliczenie przez dostawcę, jak również w przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu dostawcy 

rozliczył za dostawcę podatek należny.  

6. Podstawą płatności będzie faktura VAT obejmująca wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania 

dostarczenia, montażu i konfiguracji Urządzeń/ 

7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół 

odbioru końcowego potwierdzający odbiór bez zastrzeżeń dostarczonych, prawidłowo zamontowanych 

i skonfigurowanych wszystkich Urządzeń, a w przypadku odbiorów częściowych - protokoły, 

potwierdzające odbiór bez zastrzeżeń wszystkich Urządzeń, wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od 

dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień spełnienia 

świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 

§ 5 [Gwarancja] 

1. Wykonawca na dostarczone Urządzenia udzieli: 

1) …...miesięcznej gwarancji na Urządzenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1) lit a)-k), 

2) …...miesięcznej gwarancji na Urządzenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1) lit l)-m), 

3) na urządzenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1) lit n) - gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, 

liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru danego Urządzenia. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
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zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego wszystkich Urządzeń 

wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) lit a)-l)oraz nie mniej niż 3 obowiązkowe przeglądy techniczne tych 

Urządzeń w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

3. W ramach obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca wykona co 

najmniej test poprawnego funkcjonowania Urządzenia, aktualizację oprogramowania wewnętrznego (ang. 

Firmware) oraz oczyszczenie komponentów. 

4. Terminy przeglądów powinny być ustalone z Zamawiającym z co najmniej 2 (dwu) tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w terminie 7 dni od 

dnia ich zgłoszenia na nr faxu: ………….., telefonicznie pod nr: ………….. lub na adres e- mail:………… 

z wyjątkiem wad i usterek Urządzeń, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym 

czasie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Urządzenia w ciągu 7dni 

licząc od dnia zgłoszenia wady lub usterki na fabrycznie nowe Urządzenie wolne od wad lub dostarczenia 

na czas naprawy Urządzeń zastępczych, które będą kompatybilne z zakupionymi Urządzeniami, o takich 

samych lub lepszych parametrach,  

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

7. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie lub nie dostarczenie Urządzeń 

zastępczych bądź ich wymiany w terminie wskazanym w ust.5 daje Zamawiającemu prawo do zlecenia 

ich usunięcia osobie trzeciej lub wynajmu urządzenia zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad i usterek, które ujawnią się w okresie 

gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód. 

9. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych wolnych od wad Urządzeń jeżeli w okresie 

gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 jego naprawy, a Urządzenie nadal jest wadliwe. 

10. Wykonawca, wraz z dostarczonymi Urządzeniami, dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, 

w których powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie udostępnione przez producenta 

instrukcje obsługi. 

11. Wykonawca zobowiązuje się odebrać wadliwe Urządzenie osobiście lub pokryć koszty jego transportu do 

i z siedziby Wykonawcy, lub do i z wskazanego przez Wykonawcę autoryzowanego punktu serwisowego, 

właściwego dla producenta dostarczonego Urządzenia. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 

dotyczy także przeglądów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

12. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

 

§ 6 [Odstąpienie od Umowy] 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 

Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w niewykonanej części oraz żądania 

naprawienia wynikłej stąd szkody. W takim przypadku stosuje się kary umowne określone w § 7. 

Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od umowy. 

2. Niezależnie od pozostałych uprawnień określonych przepisami powszechnie obowiązującymi lub Umową, 

w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy karę w wysokości 2% ceny brutto niedostarczonych 

Urządzeń (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek Urządzeń w okresie gwarancji lub nie dostarczenie 

w terminie urządzenia zastępczego karę w wysokości 2% ceny brutto reklamowanego Urządzenia, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym zgodnie z 

Umową na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 50 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1Umowy, 
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4) za odstąpienie od Umowy w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 50% ceny 

Urządzeń, których odstąpienie dotyczy, wynikającej z oferty Wykonawcy. 

2. Kary mogą podlegać sumowaniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez dodatkowego 

oświadczenia. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się pokryć w całości roszczenia skierowane z tego 

tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie. 

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy 

z odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 

w trakcie realizacji Umowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi 

odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób 

trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 [Zmiany Umowy] 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod 

rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ 

oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny 

wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 

3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek 

z następujących przypadków: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania, 

w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych 

w Umowie; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – b) termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa; 

c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana ta 

jest korzystna dla Zamawiającego; 

3) zmiana organizacji spełniania świadczenia: 
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zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub 

sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji 

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy; 

4) pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego 

strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani 

któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, 

inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej), 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku ograniczenia 

środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 

świadczeniami; 

c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy 

w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru działaniami artystycznymi, 

przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub 

usunięcie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac; 

f) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy. 

4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie. 

 

§ 9 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby. 

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być rozwiązywane 

bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, 

zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkujące. 

6. Zamawiający jako osoby upoważnione do podpisania protokołu odbioru wskazuje pracowników Działu 

ds. Nowych Technologii Audiowizualnych lub inne pisemnie wskazane osoby. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy z oferty Wykonawcy. 

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru. 

3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu częściowego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 

Do umowy nr _______ z dnia _______ 2016 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (wzór) 
 

 

sporządzony dnia ……………………………… 

 

przy udziale 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

1. Na podstawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do odbioru następujące Urządzenia: 

 

Lp. Nazwa urządzenia ilość 

1   

…   

…   

…   

 

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową wszystkich dostarczonych Urządzeń oraz 

uzyskanie przez nie pozytywnego wyniku prób technicznych po wykonaniu, przygotowania oraz konfi-

guracji Urządzeń 

3. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     ……………………………….. 
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Załącznik nr 3 

Do umowy nr _______ z dnia _______ 2016 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (wzór) 
 

 

sporządzony dnia ……………………………… 

 

przy udziale 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

1. Na podstawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do odbioru następujące Urządzenia: 

 

Lp. Nazwa urządzenia ilość 

1   

…   

…   

…   

 

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową wszystkich dostarczonych Urządzeń oraz 

uzyskanie przez nie pozytywnego wyniku prób technicznych po wykonaniu, przygotowania oraz konfi-

guracji Urządzeń. 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

 

 

 

 


