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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 

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. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1 Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie głównej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dwóch 

pulpitów (główny i zabezpieczający) oświetleniowych co najmniej 8192 kanałów każdy. 

Wyposażonych w co najmniej 4 (cztery) dodatkowe monitory dotykowe wielkość 19 – 23cali. Jeden 

z pulpitów musi być dostarczony w skrzyni transportowej. 

2) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dwóch 

pulpitów (główny i zabezpieczający) oświetleniowych co najmniej 4096 kanałów każdy. Wyposażony 

w co najmniej 3 (trzy) dodatkowe monitory dotykowe wielkość 19 – 23cali Jeden z pulpitów musi być 

dostarczony w skrzyni transportowej. 

3) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

komputera z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami lub urządzenia komputerowego, 

stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie pulpitu głównego umożliwiającego odtwarzanie scen 

świetlnych w razie awarii pulpitu głównego. 

4) Dostawa i montaż akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i działania systemu (m.in. 2 szaf 

wolnostojących RACK 19”, przełączników sieciowych oraz okablowania). 

5)  Dostawa i montaż (zainstalowanie) na mostach oświetleniowych (10 szt.) i galeriach ( 2 szt.) 

12 sztuk 2 portowych przetworników sygnału eth/DMX. 

6) Dostawa i montaż (zainstalowanie) w kabinach oświetleniowych sceny głównej i kameralnej 2 sztuk 

8 portowych przetworników sygnału eth/DMX. 

7) Dostawa i uruchomienie 2 (dwóch) kompletów systemu zdalnego sterowania, umożliwiających zdalną 

komunikację operatora będącego na scenie z pulpitem oświetleniowym umieszczonym na widowni 

lub w kabinie oświetleniowej. Dostawa obejmuje akcesoria niezbędne do uruchomienia systemu. 

8) Wdrożenia systemu archiwizacji przedstawień umożliwiającego archiwizację scen świetlnych 

realizowanych przez urządzenia inteligentne. System będzie składał się z laptopu (wraz z niezbędnymi 

akcesoriami), z programu do archiwizacji przedstawień (licencja dla co najmniej 5 stanowisk) oraz 

aparatu fotograficznego (rekomendowanego przez program do archiwizacji przedstawień). 

9) Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące 

obsługi systemu, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz 

obsługi zaoferowanego programu do archiwizacji przedstawień – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 

8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie z programowania pulpitu musi być 

zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta 

pulpitów oświetleniowych. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji 

na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach 

ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje 

okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne 

konfiguracje, rozruchy, testy (a w przypadku spawania światłowodów również pomiary). 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ tj. „Opisie 

przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym”. 

4. Nomenklatura CPV:  30.23.00.00-0 – Sprzęt związany z komputerami, 

30.20.00.00-1 – Urządzenia komputerowe, 

30.21.31.00-6 – Komputery przenośne, 

32.42.00.00-3 – Urządzenia sieciowe. 

 

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 7. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia 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: 

do dnia 16.12.2016 r. 
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 okresie ostatnich 3 lat 

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

okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy polegające na dostawie i uruchomieniu systemu 

sterowania oświetleniem scenicznym/estradowym, bądź modernizacji lub/i rozbudowie instalacji 

systemów do sterowania oświetleniem scenicznym/estradowym, każda o wartości nie mniejszej niż 

350.000,00 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:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono, w rozumieniu przepisu art. 24 

ust. 5 pkt 1 Ustawy; odpowiednio na zasadach i według przepisów prawa tam wskazanych, 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy. 

 

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

oraz brak podstaw wykluczenia 
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1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy 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) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

3) 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;  

4) 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 dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 – 3 składa dokument 

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

potwierdzające odpowiednio, że:  
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1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu,  

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert a dokumenty, o których mowa w ppkt 2 powyżej, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.  

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

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 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 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach 

wskazanych 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 pkt 2 

powyżej 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. 
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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. 

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: 

Tomasz Mierzwa - tel. (22) 69 20 483, Maciej Igielski – tel . (22) 6920 481, Stanisław Zięba – 

tel.  22) 6920 481. 

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 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

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 elementów wyposażenia. 

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

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4) 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. 

mailto:office@teatrwielki.pl
mailto:zamowienia@teatrwielki.pl
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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: 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, 
sprawa nr ZP.260.23.2016, 

nie otwierać przed dniem 31.10.2016 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 

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 31.10.2016 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 31.10.2016 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. 11 Ustawy, 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 4, 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, 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 
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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)     60% 

2. Okres gwarancji (G)   40% 

 

Ad 1. 

Cena (C) – 60% 
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 

 

Ad 2. 

Okres gwarancji (G) – 40% 
Ocenie będzie podlegać liczba udzielonych miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, 

oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe. 

Do wyliczenia punktacji zastosowana będzie liczba udzielonych miesięcy gwarancji wskazana przez 

Wykonawcę w pkt 2 Formularza 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 krótszym niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 

 

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: 

 

Ko = C x 60% + G x 40% 
 

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. 

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

przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdz. XIX SIWZ. 

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

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 
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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. 

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. 5 Ustawy 

albo 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 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym popisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

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

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

 

 

 

 
 
 

 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” 

 

 

1 Przedmiotem zamówienia jest:  

1) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie głównej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dwóch 

pulpitów (główny i zabezpieczający) oświetleniowych co najmniej 8192 kanałów każdy. 

Wyposażonych w co najmniej 4 (cztery) dodatkowe monitory dotykowe wielkość 19 – 23cali. Jeden 

z pulpitów musi być dostarczony w skrzyni transportowej. 

2) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dwóch 

pulpitów (główny i zabezpieczający) oświetleniowych co najmniej 4096 kanałów każdy. Wyposażony 

w co najmniej 3 (trzy) dodatkowe monitory dotykowe wielkość 19 – 23cali Jeden z pulpitów musi być 

dostarczony w skrzyni transportowej. 

3) Dostawa i montaż (zainstalowanie) na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

komputera z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami lub urządzenia komputerowego, 

stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie pulpitu głównego umożliwiającego odtwarzanie scen 

świetlnych w razie awarii pulpitu głównego. 

4) Dostawa i montaż akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i działania systemu (m.in. 2 szaf 

wolnostojących RACK 19”, przełączników sieciowych oraz okablowania). 

5)  Dostawa i montaż (zainstalowanie) na mostach oświetleniowych (10 szt.) i galeriach ( 2 szt.) 

12 sztuk 2 portowych przetworników sygnału eth/DMX. 

6) Dostawa i montaż (zainstalowanie) w kabinach oświetleniowych sceny głównej i kameralnej 2 sztuk 

8 portowych przetworników sygnału eth/DMX. 

7) Dostawa i uruchomienie 2 (dwóch) kompletów systemu zdalnego sterowania, umożliwiających zdalną 

komunikacje operatora będącego na scenie z pulpitem oświetleniowym umieszczonym na widowni 

lub w kabinie oświetleniowej. Dostawa obejmuje akcesoria niezbędne do uruchomienia systemu. 

8) Wdrożenia systemu archiwizacji przedstawień umożliwiającego archiwizację scen świetlnych 

realizowanych przez urządzenia inteligentne. System będzie składał się z laptopu (wraz z niezbędnymi 

akcesoriami), z programu do archiwizacji przedstawień (licencja dla co najmniej 5 stanowisk) oraz 

aparatu fotograficznego (rekomendowanego przez program do archiwizacji przedstawień). 

9) Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące 

systemu i praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi 

zaoferowanego programu do archiwizacji przedstawień – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin 

w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która 

posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta pulpitów oświetleniowych. 

Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji przed rozpoczęciem 

szkolenia. W razie konieczności Wykonawca nieodpłatnie zapewni tłumacza na czas szkolenia.  

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje 

okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne 

konfiguracje, rozruchy, testy (a w przypadku spawania światłowodów również pomiary). 

3. Zamawiający wymaga również aby system został skonfigurowany, w taki sposób, aby nadal możliwa była 

praca na pulpicie Compulite Vector, który jest w posiadaniu Teatru. Nowe spektakle będą programowane 

na nowych konsoletach, spektakle istniejące, będą odtwarzane przez stary system oświetleniowy. 

Dopuszcza się, aby nowy system skorzystał z istniejącej infrastruktury, jednakże nowy system ma być tak 

skonfigurowany, aby systemy wzajemnie nie zakłócały swojej pracy. Dopuszcza się wykorzystanie 

przewodów sygnałowych poprowadzonych ze stropu technicznego na mosty, jednakże nie dopuszcza się 

przełączania przewodów sygnałowych na mostach w zależności od systemu oświetleniowego , który jest 

w danej chwili używany. 

4. Ponadto Zamawiający wymaga aby komunikacja pomiędzy pulpitami sterującymi a innymi urządzeniami 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 
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systemu odbywała się przez wewnętrzną sieć Ethernet. 

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

nie używane. 

6. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, 

oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi 

w § 5 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego 

na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

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

a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język 

polski. 

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

zaoferowanego urządzenia. 

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

dany parametr jest dotrzymany (spełnia / nie spełnia) lub wskazać konkretny parametr oferowanego 

urządzenia (np. urządzenie posiada ilość wejść np. 1) – w zależności od żądania Zamawiającego.  

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

Zamawiającego w tabeli Formularza cenowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne dokumenty – np. karty katalogowe, 

specyfikacje techniczne (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) potwierdzające zgodność ich parametrów z parametrami wskazanymi w formularzu 

cenowym. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron 

internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. 

 

Formularz cenowy 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 
brutto /zł/ 

Ilość 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 
1 2 3 4 5 [3x4] 

1 

Pulpit typ A 
........................................................................................

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

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Co najmniej 5 niezależnych 

wbudowanych wyjść sygnału DMX 

512 (osobne linie). 
2. Obsługa co najmniej 8192 kanałów z 

możliwością rozbudowy do 

minimum 32000. 
3. Co najmniej 1 wbudowane wejście 

sygnału DMX 512. 
4. Co najmniej 4 wbudowane złącza 

USB 2.0 ( lub wyższy standard). Co 

najmniej 2 gniazda znajdujące się od 
frontu konsolety. 

5. Co najmniej 1 wbudowana karta 

sieciowa ze złączem Ethernet o 
przepustowości min 1Gbit/s do 

obsługi protokołu komunikacji 

systemu sterowania obsługiwanego 
przez pulpit do sterowania 

oświetleniem. Protokół fabryczny 

musi zapewniać synchronizację 
czasową ramek sygnału DMX na 

wszystkich wyjściach w systemie. 

6. Co najmniej 1 wbudowana karta 
sieciowa ( niezależna od karty 

obsługującej protokół fabryczny) ze 

złączem Ethernet do obsługi 
protokołu Art-Net. 

7. Wbudowane co najmniej 1 wejście 

SMPTE oraz MIDI. 
8. Co najmniej 3 wbudowane, kolorowe 

monitory dotykowe LCD minimum 

15'’ z możliwością regulacji kąta 
nachylenia. 

9. Możliwość podłączenia 

dodatkowych ekranów dotykowych o 
rozdzielczości co najmniej HD1080 

(co najmniej 2 monitorów 

zewnętrznych typu LCD). 

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

…………………………………

………………………………… 
2. …………………………………

…………………………………

………………………………… 
3. …………………………………

…………………………………. 
4. …………………………………

…………………………………

…………………………………
…………………………………. 

5. …………………………………

…………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………
…………………………………

………………………………… 

6. …………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………
………………………………… 

7. …………………………………

…………………………………. 
8. …………………………………

…………………………………

…………………………………
………………………………… 

9. …………………………………

…………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………. 
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10. Wbudowany generator efektów z 

możliwością ich tworzenia dla 

każdego parametru urządzenia, 
kanału. 

11. Możliwość tworzenia własnych 

„krzywych” przebiegów w edytorze 

efektów. 

12. Wbudowana baza plików opisowych 

(biblioteki) dla urządzeń 
oświetleniowych, możliwość jej 

aktualizacji oraz tworzenia 

samodzielnie plików opisowych w 
pulpicie. 

13. Równomierne, regulowane 

oświetlenie przycisków pulpitu oraz 
możliwość regulacji jasności 

wbudowanych ekranów dotykowych. 

14. Zewnętrzne lampki oświetlenia 
pulpitu (z regulacją jasności) do 

dodatkowego podświetlenia 

przycisków pulpitu. 
15. Wbudowany zasilacz UPS, 

16. Stały fizyczny playback AB typu 

crassfader, umożliwiający 
odtwarzanie kolejek pamięci z 

przyciskami uruchamiającymi 

komendy GO, BACK, STOP lub 

PAUZA. 

17. Co najmniej 25 wbudowanych 

kontrolerów z silnikami , 
umożliwiających odtwarzanie 

kolejek pamięci jak na crossfaderze 

oraz pracę na wielu stronach. 
18. Minimum 50 dodatkowych 

przycisków z możliwością zmiany 

ich funkcji np. GO, ON lub OFF. 
19. Oddzielny suwak sumy generalnej z 

przyciskiem blackout. 

20. Trackball do sterowania pozycją 
urządzeń inteligentnych. 

21. Klasyczne koło do sterowania 
intensywnością dimmera. 

22. Koła wyboru parametrów dla 

kanałów, urządzeń inteligentnych. 
23. Zintegrowana klawiatura 

alfanumeryczna. 

24. Możliwość zmiany funkcji dla 

suwaków i przycisków kontrolerów. 

25. Możliwość tworzenia własnych 

„okien” (określania jakie informacje 
i w jakiej proporcji zostaną 

wyświetlone na ekranie) oraz 

możliwość ich zapamiętywania 
i przełączania – personalizacja 

wyświetlanych informacji. 

26. Programowanie scen świetlnych 
w systemie tracking lub klasycznie. 

27. Palety graficzne do ustawiania 

wartości parametrów z symbolami 
(typu kolor, gobo). 

28. Wybór koloru dla urządzeń 

automatycznych poprzez przybornik 
kolorów uwzględniający mieszanie 

RGB i dodatkowe kolory jak np. 

Amber, White i tarcze kolorów. 
29. Wybór zdefiniowanych kolorów 

z palet (np. LEE, ROSCO). 

30. Programowanie pozycji dla 

ruchomych głów w systemie 

PAN/TILT i XYZ. 

31. Możliwość cofnięcia co najmniej 50 
ostatnio wykonanych operacji. 

32. Możliwość konfiguracji podglądu 

sceny z odwzorowaniem położenia 
sterowanych urządzeń 

automatycznych, funkcją 

wskazywania na scenie miejsca 
w które mają świecić urządzenia bez 

potrzeby pozycjonowania za pomocą 

kół parametrów. 
33. Możliwość graficznego 

odwzorowania rozmieszczenia 

urządzeń oświetleniowych wraz 

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. spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 

 

17. …………………………………

…………………………………
…………………………………

…………………………………

………………………………… 
18. …………………………………

…………………………………

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

 

20. spełnia / nie spełnia 
 

21. spełnia / nie spełnia 
 

22. spełnia / nie spełnia 

 
23. spełnia / nie spełnia 

 

24. spełnia / nie spełnia 

 

25. spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
 

 

26. spełnia / nie spełnia 
 

27. spełnia / nie spełnia 

 
 

28. spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
29. spełnia / nie spełnia 

 

30. spełnia / nie spełnia 

 

 

31. ……………………………….. 
 

32. spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
 

 

 
33. spełnia / nie spełnia 
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z podglądem efektu programowania 

w trybie rzeczywistym (jasność, 

kolor, gobo,). 
34. Możliwość tworzenia scen 

świetlnych na podstawie presetów. 

35. Możliwość wpisania indywidualnego 

czasu wejścia, zejścia i opóźnienia 

dla każdego kanału, parametru 

w jednej scenie świetlnej. 
36. Możliwość wpisania indywidualnego 

czasu wejścia, zejścia i opóźnienia 

dla efektów w jednej scenie 
świetlnej. 

37. Możliwość obsługi każdego 

parametru w systemie 8,16  i 24-
bitowym. 

38. Możliwość synchronizacji z kodami 

czasowymi w standardach SMPTE , 
oraz MIDI. 

39. Tryb umożliwiający równoległą 

pracę i edycję tego samego spektaklu 
przez co najmniej dwóch 

niezależnych operatorów na dwóch 

(połączonych w sieci) pulpitach. 
40. Wbudowany dysk SSD do 

archiwizacji danych. 

41. Możliwość rozbudowy o zdalne 

sterowanie bezprzewodowe za 

pomocą komputera, tabletu, 

smartfonu. 
42. Możliwość jednoczesnego 

podłączenia minimum 2 

niezależnych paneli zdalnego 
sterowania. 

43. Możliwość rozbudowy o dodatkowe, 

zewnętrzne pola ręczne suwaków. 
44. Oprogramowanie komputerowe – 

edytor, posiadające te same 

możliwości programowe co 
oferowana konsoleta wraz z opcją 

przenoszenia spektakli pomiędzy 
konsoletą i komputerem, na którym 

zainstalowane jest dane 

oprogramowanie. Praca jako backup 
i niezależne stanowisko operatora 

przez sieć. 

45. Możliwość dołączenia dodatkowego 

pulpitu kompatybilnego z pulpitem 

typu A i B przez sieć i jej pracy jako 

backup. 
46. Oprogramowanie komputerowe do 

trójwymiarowej wizualizacji 

wszystkich najważniejszych funkcji 
reflektorów i urządzeń 

inteligentnych. Po połączeniu z 

pulpitem musi umożliwiać 
dwukierunkową wymianę danych 

włącznie z pozycją urządzeń 

oświetleniowych w przestrzeni. 
47. Współpraca z serwerem video który 

pozwala na dwustronną wymianę 

danych, zarządzanie podstawowymi 
ustawieniami (np. zmiana 

rozdzielczości na wyjściu wideo) z 

pozycji pulpitu, automatyczne 
ściąganie miniatur wyświetlanych 

filmów. 

48. Możliwość przetwarzania 

zewnętrznych danych o położeniu 

obiektów na scenie i wykorzystania 

ich do śledzenia światłem elementów 
scenografii i aktorów. 

 

 

 
34. spełnia / nie spełnia 

 

35. spełnia / nie spełnia 

 

 

 
36. spełnia / nie spełnia 

 

 
 

37. spełnia / nie spełnia 

 
38. spełnia / nie spełni 

 

 
39. spełnia / nie spełnia 

 

 
 

 

40. spełnia / nie spełnia 
 

41. spełnia / nie spełnia 

 

 

 

42. spełnia / nie spełnia 
 

 

 
43. spełnia / nie spełnia 

 

44. spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

45. spełnia / nie spełnia 

 

 

 

46. spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

 

 
 

 

47. spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

 

 
 

48. spełnia / nie spełnia 

 

2 

Pulpit typ B 

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

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

 2 szt.  
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Parametry wymagane: 
1. Co najmniej 5 niezależnych 

wbudowanych wyjść sygnału DMX 

512 (osobne linie). 
2. Obsługa co najmniej 4096 kanałów 

z możliwością rozbudowy do 

minimum 32000. 
3. Co najmniej 1 wbudowane wejście 

sygnału DMX 512. 

4. Co najmniej 4 wbudowane złącza 
USB 2.0 ( lub wyższy standard). Co 

najmniej 2 gniazda znajdujące się 

od frontu konsolety. 
5. Co najmniej 1 wbudowana karta 

sieciowa ze złączem Ethernet o 
przepustowości min 1Gbit/s do 

obsługi protokołu komunikacji 

systemu sterowania obsługiwanego 
przez pulpit do sterowania 

oświetleniem. Protokół fabryczny 

musi zapewniać synchronizację 
czasową ramek sygnału DMX na 

wszystkich wyjściach w systemie. 

6. Co najmniej 1 wbudowana karta 
sieciowa ( niezależna od karty 

obsługującej protokół fabryczny) ze 

złączem Ethernet do obsługi 

protokołu Art-Net. 

7. Wbudowane co najmniej 1 wejście 

SMPTE oraz MIDI. 
8. Co najmniej dwa wbudowane, 

kolorowe monitory dotykowe LCD 

minimum 15'’ z możliwością 
regulacji kąta nachylenia. 

9. Możliwość podłączenia 

dodatkowych ekranów dotykowych 
o rozdzielczości co najmniej 

HD1080 ( co najmniej 2 monitorów 

zewnętrznych typu LCD). 
10. Wbudowany generator efektów 

z możliwością ich tworzenia dla 

każdego parametru urządzenia, 
kanału. 

11. Możliwość tworzenia własnych 

„krzywych” przebiegów w edytorze 
efektów. 

12. Wbudowana baza plików 

opisowych (biblioteki) dla urządzeń 
oświetleniowych, możliwość jej 

aktualizacji oraz tworzenia 

samodzielnie plików opisowych w 
pulpicie. 

13. Równomierne, regulowane 

oświetlenie przycisków pulpitu oraz 
możliwość regulacji jasności 

wbudowanych ekranów 

dotykowych. 
14. Zewnętrzne lampki oświetlenia 

pulpitu (z regulacją jasności) do 

dodatkowego podświetlenia 
przycisków pulpitu. 

15. Wbudowany zasilacz UPS. 

16. Stały fizyczny playback AB typu 
crassfader, umożliwiający 

odtwarzanie kolejek pamięci 
z przyciskami uruchamiającymi 

komendy GO, BACK, STOP lub 

PAUZA. 

17. Co najmniej 15 wbudowanych 

kontrolerów z silnikami, 

umożliwiających odtwarzanie 
kolejek pamięci jak na crossfaderze 

oraz pracę na wielu stronach. 

18. Minimum 30 dodatkowych 
przycisków z możliwością zmiany 

ich funkcji np. GO, ON lub OFF. 

19. Oddzielny suwak sumy generalnej z 
przyciskiem blackout. 

20. Trackball do sterowania pozycją 

urządzeń inteligentnych. 
21. Klasyczne koło do sterowania 

intensywnością dimmera, 

22. Koła wyboru parametrów dla 

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

……………………………………

…………………………………… 

2. ……………………………………

……………………………….……

…………………………………… 

3. ……………………………………

…………………………………… 

4. ……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………. 
5. ……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………. 

6. ……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

7. ……………………………………

……………………………………. 
8. ……………………………………

……………………………………

……………………………………
…………………………………… 

9. ……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
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. Spełnia / nie spełnia 
 

 
 

 

 

17. ……………………………………

……………………………………

……………………………………
……………………………………

…………………………………… 

18. ……………………………………
……………………………………

…………………………………… 

19. Spełnia / nie spełnia 
 

20. Spełnia / nie spełnia 

 
21. Spełnia / nie spełnia 

 

22. Spełnia / nie spełnia 
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kanałów, urządzeń inteligentnych, 
23. Zintegrowana klawiatura 

alfanumeryczna. 

24. Możliwość zmiany funkcji dla 
suwaków i przycisków kontrolerów. 

25. Możliwość tworzenia własnych 

„okien” (określania jakie informacje 
i w jakiej proporcji zostaną 

wyświetlone na ekranie) oraz 

możliwość ich zapamiętywania i 
przełączania - personalizacja 

wyświetlanych informacji. 

26. Programowanie scen świetlnych w 
systemie tracking lub klasycznie. 

27. Palety graficzne do ustawiania 
wartości parametrów z symbolami 

(typu kolor, gobo). 

28. Wybór koloru dla urządzeń 
automatycznych poprzez przybornik 

kolorów uwzględniający mieszanie 

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

29. Wybór zdefiniowanych kolorów 

z palet ( np. LEE, ROSCO). 
30. Programowanie pozycji dla 

ruchomych głów w systemie 

PAN/TILT i XYZ. 

31. Możliwość cofnięcia co najmniej 50  

ostatnio wykonanych operacji. 

32. Możliwość konfiguracji podglądu 
sceny z odwzorowaniem położenia 

sterowanych urządzeń 

automatycznych, funkcją 
wskazywania na scenie miejsca w 

które mają świecić urządzenia bez 

potrzeby pozycjonowania za 
pomocą kół parametrów. 

33. Możliwość graficznego 

odwzorowania rozmieszczenia 
urządzeń oświetleniowych wraz z 

podglądem efektu programowania 

w trybie rzeczywistym (jasność, 
kolor, gobo,). 

34. Możliwość tworzenia scen 

świetlnych na podstawie presetów. 
35. Możliwość wpisania 

indywidualnego czasu wejścia, 

zejścia i opóźnienia dla każdego 
kanału, parametru w jednej scenie 

świetlnej. 

36. Możliwość wpisania 
indywidualnego czasu wejścia, 

zejścia i opóźnienia dla efektów w 

jednej scenie świetlnej. 
37. Możliwość obsługi każdego 

parametru w systemie 8, 16 i 24-

bitowym. 
38. Możliwość synchronizacji z kodami 

czasowymi w standardach SMPTE , 

oraz MIDI. 
39. Tryb umożliwiający równoległą 

pracę i edycję tego samego 

spektaklu przez co najmniej dwóch 
niezależnych operatorów na dwóch 

(połączonych w sieci) pulpitach. 
40. Wbudowany dysk SSD do 

archiwizacji danych. 

41. Możliwość rozbudowy o zdalne 

sterowanie bezprzewodowe za 

pomocą komputera, tabletu, 

smartfonu. 
42. Możliwość jednoczesnego 

podłączenia minimum 2 

niezależnych paneli zdalnego 
sterowania. 

43. Możliwość rozbudowy o 

dodatkowe, zewnętrzne pola ręczne 
suwaków. 

44. Oprogramowanie komputerowe – 

edytor, posiadające te same 
możliwości programowe co 

oferowana konsoleta wraz z opcją 

przenoszenia spektakli pomiędzy 

 
23. Spełnia / nie spełnia 

 

24. Spełnia / nie spełnia 
 

25. Spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
 

 

26. Spełnia / nie spełnia 
 

27. Spełnia / nie spełnia 
 

 

28. Spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

29. Spełnia / nie spełnia 

 
30. Spełnia / nie spełnia 

 

 

31. ………………………………… 

 

32. Spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

 

 
 

33. Spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
 

34. Spełnia / nie spełnia 

 
35. Spełnia / nie spełnia 

 

 
 

 

36. Spełnia / nie spełnia 
 

 

 
37. Spełnia / nie spełnia 

 

 
38. Spełnia / nie spełnia 

 

 
39. Spełnia / nie spełnia 

 

 
 

 
40. Spełnia / nie spełnia 

 

41. Spełnia / nie spełnia 

 

 

 
42. Spełnia / nie spełnia 

 

 
 

43. Spełnia / nie spełnia 

 
 

44. Spełnia / nie spełnia 
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konsoletą i komputerem, na którym 
zainstalowane jest dane 

oprogramowanie. Praca jako backup 

i niezależne stanowisko operatora 
przez sieć. 

45. Możliwość dołączenia dodatkowej, 

konsolety kompatybilnej z 
konsoletą typu A i B przez sieć i jej 

pracy jako backup. 

46. Oprogramowanie komputerowe do 
trójwymiarowej wizualizacji 

wszystkich najważniejszych funkcji 

reflektorów i urządzeń 
inteligentnych. Po połączeniu z 

konsoletą musi umożliwiać 
dwukierunkową wymianę danych 

włącznie z pozycją urządzeń 

oświetleniowych w przestrzeni. 
47. Współpraca z serwerem video który 

pozwala na dwustronną wymianę 

danych, zarządzanie podstawowymi 
ustawieniami (np. zmiana 

rozdzielczości na wyjściu wideo) z 

pozycji pulpitu, automatyczne 
ściąganie miniatur wyświetlanych 

filmów. 

48. Możliwość przetwarzania 

zewnętrznych danych o położeniu 

obiektów na scenie i wykorzystania 

ich do śledzenia światłem 
elementów scenografii i aktorów. 

 
 

 

 
 

45. Spełnia / nie spełnia 

 
 

 

46. Spełnia / nie spełnia 
 

 

 
 

 
 

 

 
47. Spełnia / nie spełnia 

 

 
 

 

 
 

 

48. Spełnia / nie spełnia 

3 

Skrzynia transportowa typu Flight Case 
do pulpitu typu A (wyspecyfikowanego w poz. nr 1) 

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

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

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Skrzynia wykonana ze sklejki, 

wzmocniona profilami metalowymi. 
2. Wzmocnione narożniki. 

3. Wnętrze skrzyni dopasowane do 

pulpitu typu A, wyklejone pianką. 
4. Skrzynia wyposażona w kółka. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia / nie spełnia 

 
 

2. spełnia / nie spełnia 

3. spełnia / nie spełnia 
 

4. spełnia / nie spełnia 

   

4 

Skrzynia transportowa typu Flight Case 
do pulpitu typu B (wyspecyfikowanego w poz. nr 2) 

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

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

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Skrzynia wykonana ze sklejki, 

wzmocniona profilami metalowymi.   
2. Wzmocnione narożniki. 

3. Wnętrze skrzyni dopasowane do 

pulpitu typu b, wyklejone pianką. 
4. Skrzynia wyposażona w kółka. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia / nie spełnia 

 
 

2. spełnia / nie spełnia 

3. spełnia / nie spełnia 
 

4. spełnia / nie spełnia 

   

5 

Monitor LCD dotykowy 
kompatybilny z pulpitami typu A i B 

(wyspecyfikowanymi w poz. nr 1 i 2) 

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

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

 7 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Przekątna ekranu 19” - 23” 
2. Ekran wykonany ze szkła 

odpornego na zarysowania. 

3. Obsługa dwóch punktów dotyku 
jednocześnie. 

4. Podświetlenie matrycy za 

pośrednictwem LED. 
5. Rozdzielczość natywna co najmniej 

1920x1080 pikseli tj. FullHD. 

6. Dedykowane sterowniki. 
7. Możliwość przyłączenia monitorów 

do pulpitów sterujących 

oświetleniem typu A i B 
wyspecyfikowanych powyżej. 

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

 

3. spełnia / nie spełnia 
 

4. spełnia / nie spełnia 

 
5. …………………………………

………………………………….. 

6. spełnia / nie spełnia 
7. spełnia / nie spełnia 
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8. Wbudowane co najmniej 1 złącze 

typu VGA 

9. Wbudowane co najmniej 1 złącze 
typu DVI 

8. spełnia / nie spełnia 

 

9. spełnia / nie spełnia 

6 

Skrzynia transportowa typu Flight Case 
do monitora LCD (wyspecyfikowanego w poz. nr 5) 

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

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

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Skrzynia wykonana ze sklejki, 

wzmocniona profilami metalowymi. 

2. Wzmocnione narożniki. 
3. Wnętrze skrzyni dopasowane do 

monitora dotykowego 

wyspecyfikowanego w pkt 5, 
wyklejone pianką. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia / nie spełnia 

 

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

 

   

7 

Zdalne sterowanie bezprzewodowe  

oparte na sieci Wi-Fi i komputerze przenośnym typu tablet wraz 

z akcesoriami niezbędnymi do uruchomienia systemu tj. punktami 

dostępu, okablowaniem, zasilaczem oraz niezbędnymi aplikacjami 

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

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

 2 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Ekran 7,5 – 8,5 cala 

z podświetleniem LED. 

2. Minimalna rozdzielczość natywna 

2040x1530 pikseli. 
3. Pamięć RAM co najmniej 32GB. 

4. Powłoka odporna na odciski palców. 

5. Dodatkowa folia zabezpieczająca 
ekran. 

6. Wi-FI. 

7. Bluetooth 
8. Zasilacz dedykowany przez 

producenta urządzenia. 
9. Nagrywanie video w jakości HD. 

10. Etui typu smart – case. 

11. Umożliwiające tworzenie 
i wywoływanie grup. 

12. Umożliwiające wywołanie kanałów 

i parametrów urządzeń ruchomych 
i nadanie im dowolnych wartości. 

13. Umożliwiające zdalne zapisanie 

zmian w pamięci pulpitu. 
14. Umożliwiające zachowanie tego 

samego szyku poleceń jak w 

pulpicie typu A i B. 

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

…………………………………. 

2. …………………………………

…………………………………. 
3. …………………………………. 

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. spełnia / nie spełnia 
 

14. spełnia / nie spełnia 

 

   

8 

Konwerter sygnału Ethernet na DMX 8 złączowy 

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

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

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Możliwość pracy w protokołach: 

fabrycznym dla oferowanego 

pulpitu i Art.-Net. 
2. Co najmniej 8 złącz DMX, które 

mogą replikować wejścia lub 

wyjścia pulpitu oświetleniowego. 
3. Możliwość dowolnego zarządzania 

wejściem i wyjściami DMX poprzez 

sieć Ethernet z poziomu pulpitu 

oświetleniowego lub komputera PC, 

możliwość przydzielenia dowolnego 

z obsługiwanych wyjść DMX ( 
pulpitu typu A lub B) do dowolnego 

ze złącz konwertera. 

4. Wbudowana karta sieciowa o 
przepustowości minimum 1 Gbit. 

5. Oprogramowanie do zarządzania 

konwerterem poprzez sieć Ethernet. 
6. Możliwość instalacji w szafach typu 

rack 19'. 

7. Możliwość zdalnej identyfikacji 
konwertera w sieci. 

8. Możliwość zdalnej zmiany adresu 

IP. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia / nie spełnia 

 

 
2. …………………………………

…………………………………

………………………………… 
3. spełnia / nie spełnia 

 

 

 

 

 
 

 

4. …………………………………
………………………………… 

5. spełnia / nie spełnia 

 
6. spełnia / nie spełnia 

 

7. spełnia / nie spełnia 
 

8. spełnia / nie spełnia 
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9. Pełna współpraca z pulpitem typu A 
i B nieograniczająca możliwości 

programowych pulpitów A i B. 

9. spełnia / nie spełnia 
 

9 

Konwerter sygnału Ethernet na DMX 2 złączowy 

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

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

 12 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Możliwość pracy w protokołach: 

fabrycznym dla oferowanego 
pulpitu  i Art.-Net. 

2. Dwa (2) złącza DMX, które mogą 

replikować wejścia lub wyjścia 
pulpitu oświetleniowego. 

3. Możliwość dowolnego zarządzania 

wejściem i wyjściami DMX poprzez 
sieć Ethernet z poziomu pulpitu 

oświetleniowego lub komputera PC, 

możliwość przydzielenia dowolnego 
z obsługiwanych wyjść DMX 

(konsolety typu A lub B) do 

dowolnego ze złącz konwertera. 
4. Wbudowana karta sieciowa 

o przepustowości minimum 1 Gbit. 

5. Zasilanie POE. 

6. Oprogramowanie do zarządzania 

konwerterem poprzez sieć Ethernet. 
7. Możliwość zdalnej identyfikacji 

konwertera w sieci. 

8. Możliwość zdalnej zmiany adresu 
IP. 

9. Pełna współpraca z pulpitem typu A 

i B nieograniczająca możliwości 
programowych pulpitów A i B. 

Parametry oferowane: 
1. spełnia / nie spełnia 

 
 

2. spełnia / nie spełnia 

 
 

3. spełnia / nie spełnia 

 
 

 

 
 

 

 
4. …………………………………

………………………………….. 

5. spełnia / nie spełnia 

6. spełnia / nie spełnia 

 
7. spełnia / nie spełnia 

 

8. spełnia / nie spełnia 
 

9. spełnia / nie spełnia 

   

10 

Komputer przenośny typu Laptop 

stanowiący dodatkowe zabezpieczenie pulpitu typu B 
(wyspecyfikowanego w poz. nr 2) 

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

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

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Zainstalowany system operacyjny. 
2. Ekran Full HD LED o przekątnej 

14”-15,5” o rozdzielczości co 

najmniej1920 x 1080. 
3. Wbudowany dysk o pojemności co 

najmniej 1 TB. 

4. Wbudowany lub zewnętrzny napęd 
optyczny. 

5. Wbudowane głośniki stereo. 

6. Zintegrowana karta dźwiękowa. 
7. Wbudowana kamera internetowa. 

8. Czytnik kart SD. 

9. Łączność Wi-Fi. 
10. Bluetooth. 

11. Zainstalowane oprogramowanie 

umożliwiające przejęcie kontroli nad 
oświetleniem odtwarzanego 

spektaklu, w razie awarii pulpitu 

głównego typu B. 

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

……………………………

……………………………
……………………………

…………………… 

3. spełnia / nie spełnia 
 

 

 
4. …………………………………

………………………………… 

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 

 

   

11 

Komputer przenośny typu Laptop 
z wyposażeniem, do archiwizacji, mogący stanowić dodatkowe 

zabezpieczenie pulpitu sterującego oświetleniem 

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

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

 1 szt.  

Parametry wymagane: 
1 Dysk twardy SSD minimum 500 GB. 
2 Pamięć RAM minimum 16 GB. 

3 Matryca 15”- 16” rozdzielczość 

natywna co najmniej 2880 x 1800. 
4 Co najmniej jeden port HDMI. 

5 Co najmniej dwa porty USB 3.0 

6 Co najmniej jedno gniazdo dla karty 
SDXC. 

7 Złącze Ethernet (może być 

Parametry oferowane:. 

1 …………………………………
………………………………… 

2 …………………………………. 

3 …………………………………
…………………………………. 

4 ………………………………….. 

5 ………………………………….. 
6 …………………………………

………………………………… 
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zrealizowane za pośrednictwem 

dostarczonej przejściówki). 

8 Złącze DVI (może być zrealizowane 
za pośrednictwem dostarczonej 

przejściówki). 

9 Złącze VGA (może być zrealizowane 

za pośrednictwem dostarczonej 

przejściówki). 

10 Złącze fire-wire (może być 
zrealizowane za pośrednictwem 

dostarczonej przejściówki). 

11 Zainstalowany program do obsługi i 
współpracy z oferowanymi 

konsoletami typu A i B. 

12 Napęd CD/DVD ( wbudowany lub 
zewnętrzny). 

13 Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-

Fi. 
14 Interfejs bezprzewodowy Bluetooth. 

15 Akumulator o pojemności min 90 

Wh. 
16 Wbudowane głośniki stereofoniczne. 

17 Wbudowana kamera HD. 

18 Procesor graficzny co najmniej 1GB 
pamięci. 

19 Plecak i etui (lub obudowa) do 

przenoszenia komputera 

20 Mysz bezprzewodowa kompatybilna 

z systemem operacyjnym komputera 

21 Dodatkowy zasilacz do komputera 
22 Możliwość uruchomienia edytora do 

obsługi pulpitu typu A i B 

23 System operacyjny umożliwiający 
uruchomienie programu do 

archiwizacji przedstawień 

(zaoferowanego w poz. nr 16)  

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 …………………………………
…………………………………. 

16 spełnia/nie spełnia 

17 spełnia/nie spełnia 
18 …………………………………

…………………………………. 

19 spełnia/nie spełnia 

 

20 spełnia/nie spełnia 

 
21 spełnia/nie spełnia 

22 spełnia/nie spełnia 

 
23 spełnia/nie spełnia 

 

 

12 

Mysz bezprzewodowa laserowa 

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

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

 6 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Działająca na każdej powierzchni 

(nawet na szkle). 

2. Trzy podstawowe przyciski (lewy, 

prawy, środkowy). 
3. Rolka do przewijania góra, dół,. 

4. Komunikacja bezprzewodowa. 

Parametry oferowane:. 

1. Spełnia / nie spełnia 

 

2. Spełnia / nie spełnia 

 

3. Spełnia / nie spełnia 

 

4. Spełnia / nie spełnia 

   

13 

Pamięć Flash USB 3.0 

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

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

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Pojemność co najmniej 64 GB. 

Parametry oferowane:. 

1 …………………………………    

14 

Przenośny dysk HDD 2,5” 

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

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

 2 szt.  

Parametry wymagane: 
1. Pojemność co najmniej 1 TB. 

2. Złącze USB 3.0 

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

2 Spełnia / nie spełnia 
   

15 

Aparat fotograficzny typu lustrzanka 

wraz z akcesoriami 

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

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

 1 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Obiektyw typu zoom. 
2. Ogniskowa od 20-25 do 100-110 ze 

stałym światłem w pełnym zakresie. 

3. Wbudowana stabilizacja obrazu. 
4. Szklany filtr UV ( co najmniej 3 

warstwy powłoki czynnej). 

5. Maksymalny otwór przesłony nie 
większy niż F4. 

6. Karta pamięci co najmniej 32Gb. 
7. Klasa szybkości karty nie niższa niż 

Parametry oferowane:. 

1 Spełnia / nie spełnia 

2 …………………………………

………………………………… 

3 Spełnia / nie spełnia 

4 Spełnia / nie spełnia 

 

5 …………………………………
………………………………….. 

6 …………………………………. 
7 …………………………………
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10. 

8. Dodatkowy akumulator. 

9. Torba/etui do przechowywania 
kompletnego aparatu wraz z 

obiektywem i ładowarką 

10. Niski statyw z możliwością regulacji 

wysokości od 4 – 7cm do 18 – 22cm. 

11. Udźwig statywu odpowiadający 

masie zaoferowanego aparatu. 
12. W pełni współpracujący 

w programem do archiwizacji 

spektakli i zgodny z zaleceniami 
określonymi przez producenta 

oprogramowania do archiwizacji 

spektakli wyspecyfikowanego w poz. 
nr 16 (poniżej)  

………………………………… 

8 Spełnia / nie spełnia 

9 Spełnia / nie spełnia 

 

 

10 …………………………………

………………………………… 

11 Spełnia / nie spełnia 

 

 

12 Spełnia / nie spełnia 

16 

Program do archiwizacji przedstawień 

wraz z licencją umożliwiającą działanie na co najmniej 

5 stanowiskach równocześnie 

 

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

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

 1 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Program w pełni współpracujący z 

pulpitem typu A i B 
2. Możliwość importowania plików 

przedstawień z pulpitów typu A i B i 

analizy użycia kanałów, presetów, 
palet. 

3. Możliwość dodawania własnych 

notatek i zdjęć do listy pamięci 
(celem dokumentacji). 

4. Możliwość automatycznego 

wykonywania zdjęć ( przy pomocy 
aparatu fotograficznego 

wyspecyfikowanego w poz. nr 15 

powyżej) scen świetlnych, bez 
konieczności manualnego 

uruchamiania migawki aparatu. 

5. Możliwość prostej edycji 
wykonanych zdjęć – np. obrysu 

plamy świetlnej i jej opisania. 

6. Możliwość automatycznego 

wykonania zdjęć presetów i palet. 

7. Możliwość udokumentowania 

ustawień urządzeń inteligentnych ( 
tryby DMX, patching, gobo, tarcze 

kolorów, soczewki, lampy itp.) 

8. Akcesoria niezbędne do 
uruchomienia programu ( 

okablowanie, klucze systemowe, itp). 

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 

   

17 

Oprogramowanie 
2 (dwie) licencje stanowiące 1 komplet 

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

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

 1 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Umożliwiające uruchamianie 

aplikacji Windows na komputerze 
typu MAC (posiadanym przez 

Zamawiającego) bez konieczności 

ponownego uruchamiania 
komputera. 

Parametry oferowane:. 

1 Spełnia / nie spełnia 

 
   

18 

Oprogramowanie 
2 (dwie) licencje stanowiące 1 komplet 

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

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

 1 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Umożliwiające edycję plików 

wideo w formacie 4k na 

komputerze typu MAC 
(posiadanym przez 

Zamawiającego). 

Parametry oferowane:. 
1 Spełnia / nie spełnia 
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19 

System operacyjny 
1 (jedna) licencja stanowiąca 1 komplet 

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

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

 1 kpl.  

Parametry wymagane: 
1. Umożliwiający uruchomienie 

aplikacji Windows na 
komputerze typu PC ( 

posiadanym przez 

Zamawiającego). 

Parametry oferowane:. 

1 Spełnia / nie spełnia 

   

20 

Akcesoria  
2 (dwie) szafy wolnostojące RACK 19”, przełączniki sieciowe 

oraz okablowanie 

 1kpl.  

21 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

zgodnie z zapisami z pkt 1 ppkt 9) opisu przedmiotu 

zamówienia (powyżej) 
 1 kpl.  

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.260.23.2016, na zadanie pod nazwą: 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze 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 wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz 

przeprowadzone prace montażowe, udzielimy: ______________________ miesięcznej gwarancji (nie 

krótszej niż 24 miesiące). 

3. 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. 

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

postanowieniami i zasadami postępowania. 

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

upływu terminu składania ofert. 

6. *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 

  

  

  

W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności podwykonawcę, na zasoby którego wykonawca się powoływał, 

na zasadach określonych w art. 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: 

 

OFERTA 

 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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____________________________________________________________________________________ 

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: 

 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” 

 

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

ZP.260.23.2016, 

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 1 i pkt 8 Ustawy.  

 

 

________________ 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 1-8 ustawy 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: 

 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” 

 

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

ZP.260.23.2016, 
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).  

 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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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: 

 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.23.2016, 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) 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ 

 

 

 

 

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

 

„Modernizacja systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” 

 

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

ZP.260.23.2016, 
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 3 

ppkt 1) 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 3 ppkt 1 SIWZ. 
 

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 dostawa urządzeń, oprogramowania oraz akcesoriów wymienionych 

w załączniku nr 1 do SIWZ tj. „Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym, niezbędnych do 

przeprowadzenia modernizacji systemu sterowania oświetleniem scenicznym wraz z: 

1) montażem, instalacją, konfiguracją, testami (a w przypadku spawania światłowodów również 

pomiarami) oraz uruchomieniem w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania systemu 

oświetleniowego, 

2) instalacją okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania w/w urządzeń, 

3) konfiguracją systemu oświetleniowego w taki sposób, aby nadal była możliwa praca na pulpitach 

oświetleniowych posiadanych przez Zamawiającego, 

4) zestawem do archiwizacji przedstawień, którego częściami składowymi są: laptop, aparat 

fotograficzny oraz program do archiwizacji przedstawień z licencją umożliwiającą pracę na co 

najmniej pięciu stanowiskach równocześnie, 

5) szkoleniem personelu (maksymalnie 10 osób) dotyczącym obsługi systemu, praktycznego 

programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego programu 

do archiwizacji przedstawień. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 3 sesje szkoleniowe w ciągu 3 

dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie z programowania pulpitu 

będzie przeprowadzone przez osobę posiadającą pisemną rekomendację producenta pulpitu, którą 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 

W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia. 
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2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy został zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy tożsamym z 

załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. „Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym dołączonym do 

oferty Wykonawcy, stanowiących integralną część Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i na warunkach określonych 

w niniejszej Umowie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym a także ofertą, 

złożonymi przez Wykonawcę w Postępowaniu, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Umowy. 

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

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

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

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi. 

 

§ 2 [Termin wykonania i warunki wykonania przedmiotu Umowy] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 16.12.2016r. 

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

wskazany w komparycji Umowy. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zobowiązań 

określonych w § 1 Umowy. 

4. Dokładne terminy szkoleń pracowników zostaną uzgodnione pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy 

i Zamawiającego, o których mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń, oprogramowania oraz akcesoriów do siedziby 

Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja przedmiotu Umowy będzie się odbywać 

w warunkach specyficznych wynikających z uwarunkowań organizacyjnych Zamawiającego (np. 

trwający sezon artystyczny). 

7. Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac, pozostawiając go w stanie 

nieuszkodzonym oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako termin wykonania całości 

przedmiotu Umowy. 

8. 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. 

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

ze strony Zamawiającego: 

Pan/Pani _____________________, tel.: _________________, e – mail: ______________________, 

lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani _____________________, tel.: _________________, e – mail: ______________________, 

lub inna wskazana pisemnie osoba. 

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

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, 

chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy. 

 

§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy] 
1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem 

szkolenia pracowników. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu 

Umowy z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem 

czynności odbiorowych. 

2. Odbioru dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego nie więcej niż 

po 5 (pięć) osób z każdej ze Stron.  

3. Każda ze Stron wskaże swoich przedstawicieli pisemnie, po uzyskaniu od Wykonawcy pisemnego 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Czynności odbioru zostaną przeprowadzone w terminie 2 (dwóch) dni od daty powiadomienia 

o gotowości, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Czynności odbioru, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, będą polegały na: 

1) weryfikacji kompletności i zgodności z Umową wszystkich dostarczonych urządzeń, oprogramowania 

oraz akcesoriów, 

2) weryfikacji poprawności działania zmodernizowanego systemu sterowania oświetleniem scenicznym 

(poprzez przeprowadzenie prób technicznych). 

8. Dla dokonania odbioru niezbędne jest stwierdzenie kompletności i zgodności z Umową wszystkich 

dostarczonych urządzeń, oprogramowania oraz akcesoriów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku prób 
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technicznych. 

9. Za datę wykonania przedmiotu Umowy, w zakresach, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy 

(z wyłączeniem szkolenia pracowników) przyjmuje się datę podpisania przez komisję, o której mowa 

w ust. 2, Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

10. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie.  

11. 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. 

12. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 lub, gdy wady stwierdzone podczas procedury odbioru usunąć 

się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 

Zamawiający może od Umowy odstąpić, w całości lub niewykonanej części, jeżeli wady są istotne. Jeżeli 

wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To 

samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 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, instalacji, koszty dopasowania punktów instalacji do wymogów 

montowanych w nich urządzeń i osprzętu, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń, 

koszty szkoleń, koszty napraw uszkodzonych elementów wystroju wnętrz.  

3. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy 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 fakturę bez podatku 

VAT i oznaczy fakturę „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, przy czym Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia 

treści zawartej na fakturze przed jej złożeniem pod rygorem nieprzyjęcia. 

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

odbioru końcowego potwierdzający odbiór bez zastrzeżeń całości przedmiotu Umowy oraz 

przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego. 

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 i rękojmia] 

1. Wykonawca udzieli _____________ miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, 

oprogramowanie, akcesoria (etc. etc.) oraz przeprowadzone prace montażowe liczonej od dnia podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust 9 niniejszej umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz nie mniej niż 1 w roku 

obowiązkowego przeglądu technicznego poszczególnych urządzeń, przez cały okres gwarancji. 

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

wyprzedzeniem. 

4. W ramach obowiązkowego przeglądu technicznego, Wykonawca wykona m.in. test poprawnego 

funkcjonowania urządzeń, aktualizację oprogramowania wewnętrznego (ang. Firmware), oczyszczenie 

komponentów, które wpływają na poprawną pracę urządzeń lub oczyszczenie całych urządzeń. 

5. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki urządzeń w ramach gwarancji w terminie 

48 godzin od momentu ich zgłoszenia na adres e-mail: _____________________ lub telefonicznie pod 

nr: ______________________. Przez usunięcie wad i usterek urządzenia, rozumie się naprawę lub 
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wymianę wadliwych urządzeń na nowe lub dostarczenie urządzeń zastępczych o takich samych lub 

lepszych parametrach (do czasu docelowej naprawy). 

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

7. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie daje Zamawiającemu prawo do 

zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. 

Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie. 

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. Wykonawca w dniu przekazania urządzeń, oprogramowania i akcesoriów dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne, w których powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie instrukcje 

obsługi. 

10. 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. 

11. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnych od wad urządzeń jeżeli w okresie gwarancji 

dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a Urządzenie nadal jest wadliwe. 

12. Wykonawca zapewni wykonywanie usług serwisowych w sposób gwarantujący utrzymanie praw 

z udzielonych gwarancji, aby móc realizować postanowienia Umowy określone w ust. 1 – 11 powyżej 

przez cały okres obowiązywania. 

13. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

 

§ 6 [Odstąpienie od Umowy] 

1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje zobowiązania wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny 

z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie 

z Umowy, 

2) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje uzasadniona obawa, iż nie 

wykona go w terminie i pomimo wezwania do wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy. 

2. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub nienależycie wykonanej. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do poprawnie 

wykonanego przedmiotu Umowy, a Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody 

wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 21 dni od powzięcia informacji 

o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie 

o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów Umowy w zakresie 

gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa 

w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tej części innemu wykonawcy na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło 

interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane zobowiązania do dnia 

odstąpienia od Umowy bez naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy do odszkodowania. 

 

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 

1 Umowy, karę w wysokości 500,00 (pięćset) zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji, w tym za opóźnienie w dostarczeniu 
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urządzenia wolnego od wad lub urządzenia zastępczego, karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego 

dnia po dniu wyznaczonym zgodnie z Umową na usunięcie wad lub dostarczenie urządzenia wolnego 

od wad lub urządzenia zastępczego. 

3) za odstąpienie od Umowy, w całości lub części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, karę w wysokości 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4) za odstąpienie od Umowy, w części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, karę w wysokości 25% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

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, w tym instytucję finansującą. 

6. Wykonawca ponosi pełną 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. 

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

w trakcie realizacji 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; 

c) niemożności realizacji dostawy Urządzeń w uzgodnionym terminie, z przyczyn leżących po stronie 

producenta urządzeń, oprogramowania lub akcesoriów co zostanie potwierdzone pisemnym 

oświadczeniem producenta, pod warunkiem jednakże, że zamówienie na Urządzenia zostało 

prawidłowo i skutecznie złożone u producenta przez Wykonawcę nie później niż 2 dni od dnia 

zawarcia Umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – c) 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, a w przypadku, 

o którym mowa w pkt c) nie dłużej niż o 14 dni. 
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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: 

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) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu; 

c) 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; 

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

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

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;  

f) 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; 

g) 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 prawo zamówień 

publicznych 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. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

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

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 

3) Protokół odbioru końcowego – załącznik nr 3. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 
Do umowy nr _______ z dnia _______ 2016 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór) 
 

 
sporządzony dnia ……………………………… 

 
przy udziale 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 
Przedstawiciele Wykonawcy: 
…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 
 

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

 
Lp. Nazwa urządzenia, oprogramowania oraz akcesoriów ilość 

1   

…   

…   

…   

 

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową wszystkich dostarczonych urządzeń, opro-

gramowania oraz akcesoriów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku prób . 
3. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     ……………………………….. 
 

 


