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Wprowadzenie 

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

publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych 

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

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

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

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

(SIWZ). 

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

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

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

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

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

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

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

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

nieograniczonego z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24 aa Ustawy. 

2. Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś 

priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, tytuł projektu: „Rozwój 

potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.00-00-1011/17. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń techniki oświetleniowej na potrzeby Teatru Wielkiego - 

Opery Narodowej w następujących rodzajach i ilości: 

1) Projektor profilowy 2kW wraz z osprzętem   – 42 komplety. 

2) Projektor profilowy 750W wraz z osprzętem   – 60 kompletów. 

3) Projektor 2kW wraz z osprzętem    – 60 kompletów. 

4) Naświetlacz rampowy LED wraz z osprzętem   – 60 kompletów. 

5) Naświetlacz LED RGBW wraz z osprzętem   – 26 kompletów. 

6) Ruchoma głowica LED typu profile wraz z osprzętem  – 10 kompletów. 

7) Ruchoma głowica LED RGBW typu Wash wraz z osprzętem – 16 kompletów. 

8) Ruchoma głowica HMI wraz z osprzętem   – 16 kompletów. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób jego realizacji przedstawiony jest odpowiednio 

w Załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,1f,1g i 1h do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – formularz 

cenowy część I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII”oraz odpowiednio we wzorach umów, określonych odpowiednio 

w Załącznikach nr 5a do SIWZ dla części I-III, nr 5b do SIWZ dla części IV-VII, nr 5c do SIWZ dla 

części VIII. 

3. Nomenklatura: CPV:  

31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  

31.52.00.00-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe  

31.51.40.00-2 – Lampy wyładowcze  

44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania  

 

 

http://www.teatrwielki.pl/
mailto:office@teatrwielki.pl
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IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

1. Zamawiający podzielił zamówienie na 8 (osiem) niżej wymienionych części, szczegółowo określonych 

odpowiednio w Załącznikach nr 1a – 1h do SIWZ, które jednocześnie należy traktować jako formularze 

cenowe: 

1) Część I – Dostawa projektorów profilowych 2kW wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1a do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe 

2) Część II – Dostawa projektorów profilowych 750W wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1b do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe 

3) Część III – Dostawa projektorów 2kW wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1c do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe 

4) Część IV – Dostawa naświetlaczy rampowych LED wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1d do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe, 44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania 

5) Część V – Dostawa naświetlaczy LED RGBW wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1e do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe, 44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania 

6) Część VI – Dostawa ruchomych głowic LED typu profile wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1f do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe, 44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania 

7) Część VII – Dostawa ruchomych głowic LED RGBW typu Wash wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1g do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe, 44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania 

8) Część VIII – Dostawa ruchomych głowic HMI wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji 

przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1h do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5c 

do SIWZ. 

Nomenklatura CPV: 31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31.52.00.00-7 – 

Lampy i oprawy oświetleniowe, 31.51.40.00-2 – Lampy wyładowcze, 44.61.34.00-4 – Pojemniki do 

przechowywania 
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2. Wymienionych części nie można już dzielić. 

3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części 

zamówienia, na którą może być udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

4. Zapisy SIWZ odnoszące się do oferty dotyczą również oferty częściowej. 

5. Każda część będzie oceniana osobno. 

 

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 
 

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 

Część I – VIII  40 dni od daty podpisania umowy.  

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1b w związku z art. 22 

ust. 1 Ustawy. 

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

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

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

tam wskazanych. 

 

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

oraz brak podstaw wykluczenia 

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

i art. 24 ust. 5 pkt 1 składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), według 

następujących zasad: 

1) JEDZ należy złożyć w formie pisemnej (w oryginale), zgodnie ze wzorem określonym 

w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) 

dostępnym pod następującym adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf 
można wykorzystać przygotowany przez Zamawiającego w wersji do edycji wzór przedstawiony 

w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 

lub  

korzystając z serwisu eESPD, poprzez wypełnienie utworzonej przez Zamawiającego za 

pośrednictwem serwisu eESPD elektronicznej wersji formularza JEDZ (plik xml stanowiący Załącznik 

nr 3a do SIWZ), którą po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć wraz z ofertą.  

Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: 

http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).  

Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również na stronie Urzędu Zamówień publicznych poprzez 

zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.  

Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia znajduje się na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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2) Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani są wypełnić: 

a) część II sekcję A i B oraz D, 

b) część III sekcję A, B, 

c) część III sekcję C ograniczając się do oświadczeń, w zakresie następujących podstaw wykluczenia:  

i. naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa pracy 

– tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) i d) Ustawy,  

ii. znajdowanie się w upadłości bądź likwidacji – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 1) Ustawy, 

iii. zawieranie z innymi Wykonawcami porozumień mąjcych na celu zakłócenie konkurencji 

– tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 20) Ustawy,  

iv. bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowaniu niniejszego postępowania 

– tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 19) Ustawy,  

v. wprowadzanie w błąd, zatajanie informacji lub niemożność przedstawienia wymaganych 

dokumentów lub bezprawne uzyskanie poufnych informacji na temat niniejszego postępowania 

–tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 16) – 18) Ustawy.  

d) część III sekcję D w zakresie następujących, przewidzianych w przepisach krajowych, podstaw 

wykluczenia: 

i. wykluczenie wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu (m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu karnego) – tj. 

w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) Ustawy 

ii. wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienie na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 

i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

21 Ustawy   

iii. wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienie (w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego) – tj. w zakresie podstawy, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy. 

3) ze względu na to, że Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu Wykonawca nie ma 

obowiązku wypełniania części IV i V formularza JEDZ, 

4) JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy / 

każdego Wykonawcy występującego wspólnie / innego podmiotu. 

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 kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą JEDZ, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej, potwierdzający brak podstaw do jego wykluczenia. 

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

Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu: 

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w związku z tym nie wymaga złożenia 

oświadczeń i dokumentów w tej sprawie. 

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

Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o której mowa w § 5 pkt 1) Rozporządzenia 

o dokumentach; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o którym mowa w § 5 pkt 5) 

Rozporządzenia o dokumentach;  

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne, o którym mowa w § 5 pkt 6) Rozporządzenia o dokumentach;  

4) 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, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia 

o dokumentach;  

3A Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu oświadczenie 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. 

Szczegółowa informacja na ten temat przedstawiona jest w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ. 

4. Zasady procedury sanacyjnej „samooczyszczenia” Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 8 – 9 Ustawy: 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) PZP, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

2) W okolicznościach wskazanych w pkt 4 ppkt 1) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

odpowiednich rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 4 ppkt 

1) SIWZ.  

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w 4 

ppkt 1) SIWZ.  

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

wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3: 

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy (§ 7 ust. 1 

pkt 1) Rozporządzenia o dokumentach); 

2) ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (§ 7 

ust. 1 pkt 2) lit. b Rozporządzenia o dokumentach).  

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. 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 5 powyżej, 

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 (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach). Dokument 

ten powinien być wystawiony w terminie wskazanym w pkt 5 zdanie drugie. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 

w pkt 3 ppkt 1) powyżej składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej w zakresie 
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby (§ 8 ust.1 Rozporządzenia o dokumentach). Dokument, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

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

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3 (lub odpowiednio w pkt 5 – 7) oraz 

3A powyżej składa każdy Wykonawca.  

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dotyczące Wykonawcy i 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, albo podwykonawca, 

w  zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 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 2017 r. poz. 570). 

 

IX A Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego  

1 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany, w odniesieniu do każdej części, złożyć 

dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi 

w tabeli formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający 

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

dostępne wszystkie wymagane informacje dla każdej z części.  

2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 

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 niepodleganie wykluczeniu) odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DzU z 2017 r. poz. 1481), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wszelką dokumentację w postępowaniu należy składać 

w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2 poniżej. 

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

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

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2017 r. poz. 1219), 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 6 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 

mailto:office@teatrwielki.pl
mailto:zamowienia@teatrwielki.pl
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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, Stanisław Zięba – tel (22) 69 20 481. 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

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

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

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

określoną w Rozdz. X pkt 1 i 2. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wskazanych wartościach w odniesieniu do poszczególnych 

części zamówienia: 

1)   6.700 zł – w przypadku części I, 

2)   4.600 zł – w przypadku części II, 

3)   4.400 zł – w przypadku części III, 

4) 19.600 zł – w przypadku części IV, 

5) 15.200 zł – w przypadku części V, 

6) 13.800 zł – w przypadku części VI, 

7)   4.500 zł– w przypadku części VII, 

8) 18.100 zł – w przypadku części VIII. 

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

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

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

z późn. zm.). 

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

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

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

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

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

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

oryginału w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

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

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

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

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

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 
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5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wskazanego 

w Rozdz. XV pkt 1. 

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

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

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

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

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

wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII.  Termin związania ofertą 

60 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) Załączniki nr 1a – 1h do SIWZ z wypełnionymi tabelami Formularza cenowego - specyfikacji 

technicznej zaoferowanych urządzeń, zawierającymi opis parametrów oferowanych urządzeń oraz 

ceny (odpowiednio dla danej części zamówienia). 

3) Oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

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. 

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 oferty 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 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa 

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

Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 

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

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

Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 

 Część I*/II*/III*/IV*/ V*/ VI*/ VII*/ VIII* 

(*wskazać właściwe), 

sprawa nr ZP.260.3.2018, 
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nie otwierać przed dniem 13.03.2018 r.” 

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 13.03.2018 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 13.03.2018 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 (DzU z 2017 r. 

poz. 229, z póź. zm), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3A, można wykorzystać wzór przedstawiony w 

załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej z uwzględnieniem wszystkich wymagań odnośnie 

realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, zgodnie z Formularzami cenowymi zawartymi 

w Załącznikach nr 1a -1h do SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia). 

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

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

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji 

zamówienia. 

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

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

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

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

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

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

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (wzór takiej informacji 

przedstawiony jest w pkt 1a -1h 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 

1 Zamawiający przy ocenie ofert, w odniesieniu do każdej z części, zamówienia będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) Cena (CI-VIII)       60 % 

2) Okres gwarancji (GI-VIII)     30 % 

3) Czas dostawy urządzenia zastępczego (TI-VIII)   10 % 
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Ad 1) 

Cena – CI-VIII – 60 % 

Oferta z najniższą ceną (odpowiednio dla części zamówienia) otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie 

mniej według wzoru: 

     najniższa cena brutto 

 Ocena punktowa (CI-VIII) = ---------------------------------------------------  x 100 pkt 

     cena brutto badanej oferty 

Ad 2) 

Okres gwarancji – GI-VIII – 30 % 

Ocenie będzie podlegać liczba udzielonych miesięcy gwarancji na urządzenia (z wyłączeniem skrzyń 

transportowych i źródeł światła innych niż LED), wskazane odpowiednio w pkt 1 załącznika nr 1a – 1h 

do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy część I - VIII” (odpowiednio dla danej 

części zamówienia).  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Liczba miesięcy gwarancji, wskazana przez Wykonawcę odpowiednio dla oferowanej części zamówienia 

w pkt 2a) – 2h) Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty:  

powyżej 48 miesięcy – 100 pkt 

       48 – 43 miesiące –   80 pkt 

       42 – 37 miesięcy –   60 pkt 

       36 – 31 miesięcy –   40 pkt 

       30 – 25 miesięcy –   20 pkt 

               24 miesiące –     0 pkt 

Oferta z gwarancją poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona. 

Ad 3) 

Czas dostawy urządzenia zastępczego – TI-VIII – 10 % 

Ocenie będzie podlegać liczba dni, w ciągu których Wykonawca zobowiąże się (odpowiednio do 

oferowanej części zamówienia) dostarczyć takie same urządzenie zastępcze, jak urządzenie zgłoszone do 

naprawy gwarancyjnej, na zasadach szczegółowo określonych we wzorach umowy – załączniki nr 5a, 5b 

i 5c (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia) 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Liczba dni, wskazana przez Wykonawcę odpowiednio dla oferowanej części zamówienia w pkt 3a) – 3h) 

Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty:  

Do  10 dni – 100 pkt 

11 – 15 dni – 80 pkt 

16 – 20 dni – 60 pkt 

21 – 25 dni – 40 pkt 

26 – 30 dni – 20 pkt  

31 – 45 dni –   0pkt 

Oferta z liczbą dni powyżej 45 zostanie odrzucona. 

Całkowita liczba punktów PI-VIII, jaką może otrzymać Wykonawca odpowiednio do oferowanej części 

zamówienia wyniesie: 

PI-VIII  = CI-VIII x 60%  +  GI-VIII x 30%  +  TI-VIII x 10% 

2 Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria (odpowiednio 

dla danej części zamówienia). 
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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 brak podstaw wykluczenia, Zamawiający, 

zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy, zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 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. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

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

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

1. Wzór umowy przedstawiony jest w Załączniku nr 5a, 5b i 5c do SIWZ (odpowiednio dla oferowanej części 

zamówienia). 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany zawartych umów 

(odpowiednio dla oferowanej części zamówienia) w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru oferty. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia przedstawione są we 

wskazanch powyżej w pkt 1 wzorach umowy (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia). 

 

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 również 

w JEDZ – część II sekcja D a także przedstawienia wobec nich oświadczenia w formie JEDZ, o którym 

mowa w Rozdziale IX pkt 1. 

 

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. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania dotyczącego 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 10 dni odpowiednio od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
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5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

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

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

 

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

do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Nr 1a Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część I 

Nr 1b Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część II 

Nr 1c Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część III 

Nr 1d Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część IV  

Nr 1e Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część V 

Nr 1f Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VI 

Nr 1g Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VII 

Nr 1h Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VIII 

Nr 2 Formularz oferty 

Nr 3 Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wersja do edycji 

Nr 3a Elektroniczna wersja formularza JEDZ (plik xml), 

Nr 4 Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Nr 5a Wzór umowy dla części I-III 

Nr 5b Wzór umowy dla części IV-VII 

Nr 5c Wzór umowy dla części VIII 
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Załącznik nr 1a 

do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część I – „Dostawa projektorów profilowych 2kW wraz z osprzętem”  

 

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

42 komplety projektorów 2kW wraz z następującym osprzętem:  

a) uchwyt typu half coupler na rurę 50mm umożliwiający podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory (z wyłączeniem źródeł światła) gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Źródła światła gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (projektorów) z parametrami wskazanymi w tabeli 

formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza 

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

wszystkie wymagane informacje.  

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część I 
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Formularz cenowy - 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Cena 
jednostkowa 

netto* /zł/ 

Cena 
jednostkowa 

brutto* /zł/ 

Ilość 

komplet 

Wartość 

całkowita 

brutto* /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Projektor profilowy 2kW wraz z osprzętem 
.................................................................................................................

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

 

 42   

Parametry wymagane: 

1. Wyposażony w halogenowe źródło 

światła 2,5kW lub 2kW, trzonek 

G22 

2. Płynnie regulowany kąt rozsyłu 

światła co najmniej w zakresie od 

15° do 40°. 

3. Wyposażony w dwukondensorowy 

system optyczny.  

4. Możliwość regulacja wielkości 

plamy światła oraz ostrości za 

pośrednictwem suwaków 

umieszczonych na bokach 

projektora umożliwiających 

jednoczesne ustawianie wielkości 

kąta rozsyłu światła oraz ostrości. 

Suwaki regulujące muszą być 

blokowane 

5. Średnie natężenie światła na 

płaszczyźnie, z odległości 15 m, 

i plamie światła o średnicy 3,9m 

nie powinno być mniejsze od 2000 

luksów. Pomiar dla żarówki 

o mocy 2500 W 

6. Możliwość użycia przesłony 

irisowej i uchwytu gobo oraz 

możliwość wyostrzenia ramek 

przesłon profilowych i gobo 

7. Wyposażony w czterolistne 

przesłony profilowe, uniwersalny 

uchwyt gobo rozmiaru A (szklane , 

metalowe), przesłonę typu IRIS 

i ramkę na filtr barwny 

8. Możliwość zastosowania 8-mio 

listnych przesłon profilowych 

9. Wyposażony w mechaniczną 

blokadę przesuwania przesłon 

profilowych 

10. Wyposażony w wewnętrzną ramkę 

na filtr szklany, rozpraszający lub 

barwny- dichroiczny. 

11. Możliwość obrotu tubusa 

projektora o kąt 90º z blokadą 

obrotu w dowolnej pozycji. 

12. Wyposażony w uchylną kalpę 

umożliwiającą dostęp do wnętrza 

projektora. 

13. Wyposażony w przewód zasilający 

długości od 2,5m do 4m. 

14. Wyposażony w pałąk montażowy 

Parametry oferowane:. 

1. …………………………….……

……………………………….…

……………………………….. 

2. …………………………………

…………………………………

………………………………. 

3. spełnia/ nie spełnia 

 

4. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Natężenie E=……….luksów 

 

 

 

 

 

6. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

7. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

 

8. spełnia/ nie spełnia 

 

9. spełnia/ nie spełnia 

 

 

10. spełnia/ nie spełnia 

 

 

11. spełnia/ nie spełnia 

 

 

12. spełnia/ nie spełnia 

 

 

13. …………………………………

………………………………… 

14. spełnia/ nie spełnia 
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wyposażony w podziałkę, 

umożliwiający uzyskanie wysokiej 

powtarzalności ustawień 

projektora. 

15. Wyposażony w tylny uchwyt 

ułatwiający ustawienie projektora. 

16. Maksymalne wymiary (bez pałąka 

montażowego) 750 x 350x 400 

mm 

17. Masa projektora oświetleniowego 

poniżej 21kg 

18. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m +/- 5%  z karabińczykiem 

19. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

20. Wyposażenie dodatkowe: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

 

 

 

 

 

15. spełnia/ nie spełnia 

 

16. …………………………………

…………………………………

………………………………… 

17. …………………………………

…………………………… 

18. spełnia/ nie spełnia 

 

 

19. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

20. spełnia/ nie spełnia 

 

Razem część I 
 

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część I" należy przenieść do pkt 1a formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1b 

do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część II – „Dostawa projektorów profilowych 750W wraz z osprzętem”  

 

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

60 kompletów projektorów profilowych 750W (TYP A – 30 kpl., TYP B – 20 kpl. i TYP C – 10 kpl.) 

wraz z następującym osprzętem: 

a) uchwyt typu half coupler na rurę 50mm umożliwiający podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczającą z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

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

używane. 

3. Tubusy muszą być rekomendowane przez producenta zaoferowanych projektorów, w pełni kompatybilne 

z zaoferowanymi projektorami i gotowe do pracy bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń 

np. adapterów oraz bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji samego projektora. 

4. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory (z wyłączeniem źródeł światła) gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Źródła światła gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (projektorów) z parametrami wskazanymi w tabeli 

formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza 

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

wszystkie wymagane informacje.  

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część II 
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Formularz cenowy-  

specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto* /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto* /zł/ 

Ilość 

komplet 

Wartość 

całkowita brutto* 

/zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

TYP A 

Projektor profilowy wyposażony w żarówkę halogenową 

750W 

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

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

 

 30  

Parametry wymagane: 

1. Projektor wyposażony 

w żarówkę o mocy 750W 

2. Wyposażony w tubus 

umożliwiający stały kąt rozsyłu 

światła 19 stopni.  

3. Obudowa z aluminiowego 

odlewu, umożliwiająca 

dołączenie wymiennych 

tubusów. 

4. Możliwość wymiany optyki za 

pośrednictwem wymiennych 

tubusów o kątach stałych 5, 10, 

26, 36, 50 stopni.  

5. Możliwość zastosowania żarówki 

o mocy 750W lub 575W. 

6. Możliwość wyostrzania plamy 

światła.  

7. Możliwość regulacji położenia 

żarówki. 

8. Możliwość obrotu tubusa 

minimum +/- 25 stopni.  

9. Wyposażony w 4 przesłony 

pozwalające na wycinanie palmy 

światła oraz ramkę na filtr 

barwny 

10. Wyposażony w otwór 

przystosowany do umieszczenia 

gobo szklanego lub metalowego 

11. Wyposażony w przesłonę typu 

IRIS 

12. Wyposażany w zasuwany otwór 

na przesłonę typu IRIS  

13. Wyposażony w izolowany 

termicznie tylni uchwyt 

ułatwiający ustawienie projektora 

14. Odbłyśnik pochłaniający co 

najmniej 90% promieniowania 

IR 

15. Wyposażony w soczewki 

asferyczne  

16. Wyposażony w uchwyt gobo 

17. Natężenie oświetlenia nie 

Parametry oferowane:. 

1. spełnia/nie spełnia 

 

2. spełnia/nie spełnia 

 

 

3. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

4. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

5. spełnia/nie spełnia 

 

6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 

 

8. spełnia/nie spełnia 

 

9. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

10. spełnia/nie spełnia 

 

 

11. spełnia/nie spełnia 

 

12. spełnia/nie spełnia 

 

13. spełnia/nie spełnia 

 

 

14. spełnia/nie spełnia 

 

 

15. spełnia/nie spełnia 

 

16. spełnia/nie spełnia 

17. ………………………………
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mniejsze niż 1100 luksów 

z odległości 13 m. Dla żarówki 

750W. 

18. Tubus wyposażony w siatkę 

zabezpieczającą. 

19. Wyposażony w odbłyśnik 

i soczewki zamontowane na 

uchwytach minimalizujących 

wibracje. 

20. Masa urządzenia poniżej 8 kg 

21. Wymiary nie przekraczające 

600x350x450mm 

22. Wyposażenie dodatkowe: 

stalowa linka zabezpieczająca 

o długości 1m +/- 5%  

z karabińczykiem 

23. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

24. Wyposażenie dodatkowe 

przewód zasilający z wtyczką 

gumową 16A 2P+Z UNI-

SCHUKO 

……………………………… 

……………………………… 

 

18. spełnia/nie spełnia 

 

19. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

20. ……………………………… 

21. ………………………………

……………………………… 

22. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

23. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

24. spełnia/nie spełnia 

 
 

1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

TYP B 

Projektor profilowy  

wyposażony w żarówkę halogenową 750W 

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

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

 

 20  

Parametry wymagane: 

1. Projektor wyposażony 

w żarówkę o mocy 750W 

2. Wyposażony w tubus 

umożliwiający stały kąt rozsyłu 

światła 26 stopni.  

3. Obudowa z aluminiowego 

odlewu, umożliwiająca 

dołączenie wymiennych tubusów 

4. Możliwość wymiany optyki  za 

pośrednictwem wymiennych 

tubusów o kątach stałych 5, 10, 

19, 36, 50 stopni.  

5. Możliwość zastosowania żarówki 

o mocy 750W lub 575W. 

6. Możliwość wyostrzania plamy 

światła.  

7. Możliwość regulacji położenia 

żarówki  

8. Możliwość obrotu tubusa 

minimum +/- 25 stopni.  

9. Wyposażony w 4 przesłony 

pozwalające na wycinanie palmy 

światła oraz ramkę na filtr 

barwny. 

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 

 

 

 

 

   



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
20 

10. Wyposażony w otwór 

przystosowany do umieszczenia 

gobo szklanego lub metalowego 

11. Wyposażony w przesłonę typu 

IRIS  

12. Wyposażaony w zasuwany otwór 

na przesłonę typu IRIS  

13. Wyposażony w izolowany 

termicznie tylni uchwyt 

ułatwiający ustawienie projektora 

14. Odbłyśnik pochłaniający co 

najmniej 90% promieniowania 

IR 

15. Wyposażony w soczewki 

asferyczne 

16. Wyposażony w uchwyt gobo 

17. Natężenie oświetlenia nie 

mniejsze niż 1000 luksów 

12metrów. Dla żarówki 750W. 

18. Tubus wyposażony w siatkę 

zabezpieczającą. 

19. Wyposażony w odbłyśnik 

i soczewki zamontowane na 

uchwytach minimalizujących 

wibracje. 

20. Masa urządzenia poniżej 8 kg 

21. Wymiary nie przekraczające 

600x350x450mm 

22. Wyposażenie dodatkowe: 

stalowa linka zabezpieczająca 

o długości 1m +/- 5%  

z karabińczykiem 

23. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiające podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

24. Wyposażenie dodatkowe 

przewód zasilający z wtyczką 

gumową 16A 2P+Z UNI-

SCHUKO 

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. spełnia/nie spełnia 

 

19. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

20. ……………………………… 

21. ………………………………

……………………………… 

22. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

23. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

24. spełnia/nie spełnia 
 

1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

TYP C 

Projektor profilowy 

 wyposażony w żarówkę halogenową 750W 

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

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

 

 10  

Parametry wymagane: 

1. Projektor wyposażony 

w żarówkę o mocy 750W 

2. Wyposażony w tubus 

umożliwiający stały kąt rozsyłu 

światła 50 stopni.  

Parametry oferowane: 

1. spełnia/nie spełnia 

 

2. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

   



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
21 

3. Obudowa z aluminiowego 

odlewu, umożliwiająca 

dołączenie wymiennych 

tubusów. 

4. Możliwość wymiany optyki  za 

pośrednictwem wymiennych 

tubusów o kątach stałych 5, 10, 

19, 26, 36 stopni.  

5. Możliwość zastosowania żarówki 

o mocy 750W lub 575W. 

6. Możliwość wyostrzania plamy 

światła.  

7. Możliwość regulacji położenia 

żarówki.  

8. Możliwość obrotu tubusa 

minimum +/- 25 stopni.  

9. Wyposażony w 4 przesłony 

pozwalające na wycinanie palmy 

światła oraz ramkę na filtr 

barwny 

10. Wyposażony w otwór 

przystosowany do umieszczenia 

gobo szklanego lub metalowego 

11. Wyposażony w przesłonę typu 

IRIS 

12. Wyposażaony w zasuwany otwór 

na przesłonę typu IRIS  

13. Wyposażony w izolowany 

termicznie tylni uchwyt 

ułatwiający ustawienie projektora 

14. Odbłyśnik pochłaniający co 

najmniej 90% promieniowania 

IR 

15. Wyposażony w soczewki 

asferyczne  

16. Wyposażony w uchwyt gobo 

17. Natężenie oświetlenia nie 

mniejsze niż 800 luksów 6,5m. 

Dla żarówki 750W. 

18. Tubus wyposażony w siatkę 

zabezpieczającą. 

19. Wyposażony w odbłyśnik 

i soczewki zamontowane na 

uchwytach minimalizujących 

wibracje. 

20. Masa urządzenia poniżej 8 kg 

21. Wymiary nie przekraczające 

600x350x450mm 

22. Wyposażenie dodatkowe: 

stalowa linka zabezpieczająca 

o długości 1m +/- 5% 

z karabińczykiem 

23. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

3. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

4. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

5. spełnia/nie spełnia 

 

6. spełnia/nie spełnia 

 

7. spełnia/nie spełnia 

 

8. spełnia/nie spełnia 

 

9. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

10. spełnia/nie spełnia 

 

 

11. spełnia/nie spełnia 

 

12. spełnia/nie spełnia 

 

13. spełnia/nie spełnia 

 

 

14. spełnia/nie spełnia 

 

 

15. spełnia/nie spełnia 

 

16. spełnia/nie spełnia 

17. ………………………………

……………………………… 

………………………………. 

18. spełnia/nie spełnia 

 

19. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

20. ……………………………… 

21. ………………………………

……………………………… 

22. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

23. spełnia/nie spełnia 
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24. Wyposażenie dodatkowe 

przewód zasilający z wtyczką 

gumową 16A 2P+Z UNI-

SCHUKO 

 

24. spełnia/nie spełnia 
 

Razem część II 
 

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część II" należy przenieść do pkt 1b formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1c 

do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część III – „Dostawa projektorów 2kW wraz z osprzętem”  

 

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

60 kompletów projektorów 2kW (TYP A – 20 kpl., TYP B – 40 kpl.) wraz z następującym osprzętem: 

a) uchwyt typu half coupler na rurę 50mm umożliwiający podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5%, 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory (z wyłączeniem źródeł światła) gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Źródła światła gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (projektorów) z parametrami wskazanymi w tabeli 

formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza 

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

wszystkie wymagane informacje.  

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część III 
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Formularz cenowy – 

specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 
 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto* /zł 

Wartość 
jednostkowa 

brutto* /zł/ 

Ilość 

komplet 

Wartość 

całkowita 

brutto* /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

TYP A 

Projektor 2kW wraz z osprzętem 

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

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

 

 20   

Parametry wymagane: 

1. Projektor wyposażony w żarówkę 

halogenową 2000W z trzonkiem 

typu G22 

2. Możliwość użycia żarówki 

halogenowej o mocy co najmniej 

2500W 

3. Wyposażony w soczewkę typu PC 

o średnicy 200-250mm 

4. Płynnie regulowany kąt rozsyłu 

światła co najmniej w zakresie od 

17° - 70° 

5. Wyposażony w zintegrowaną 

kasetę na akcesoria 

6. Wyposażony w ramkę na filtry 

barwne 

7. Wyposażony w obrotowe 

skrzydełka czterolistne 

8. Wyposażony w metalową siatkę 

ochronną 

9. Ramię z hamulcem do blokowania 

wychylenia projektora 

10. Masa urządzenia poniżej 15kg 

11. Barwa obudowy – czarna 

12.  Wymiary nie przekraczające 

500x550x450mm 

13. Średnie natężenie światła na 

płaszczyźnie, z odległości 15m, 

i plamie światła o średnicy 4,5m 

nie powinno być mniejsze od 500 

luksów. Pomiar dla żarówki 

o mocy 2500 W. 

14. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m+/-5% z karabińczykiem. 

15. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

16. Wyposażenie dodatkowe: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

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. spełnia/nie spełnia  

11. spełnia/nie spełnia  

12. ……………………………………

………………………….. 

13. Natężenie E=……….luksów 

 

 

 

 

 

14. spełnia/nie spełnia  

 

 

15. spełnia/nie spełnia  

 

 

 

16. spełnia/nie spełnia  
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1 2  3 4 5 [3x4] 

2 

TYP B  
Projektor 2kW wraz z osprzętem 

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

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

nazwa/typ/producent 

 

 40  

Parametry wymagane: 

1. Projektor wyposażony w żarówkę 

halogenową 2000W z trzonkiem 

typu G22 

2. Możliwość użycia żarówki 

halogenowej o mocy co najmniej 

2500W 

3. Wyposażony w soczewkę typu 

Fresnel o średnicy 200-250mm 

4. Płynnie regulowany kąt rozsyłu 

światła co najmniej w zakresie od 

7° do 45° 

5. Wyposażony w zintegrowaną 

kaseta na akcesoria 

6. Wyposażony w ramkę na filtry 

barwne 

7. Wyposażony w obrotowe 

skrzydełka czterolistne 

8. Wyposażony w metalową siatkę 

ochronną 

9. Ramię z hamulcem do blokowania 

wychylenia projektora 

10. Masa urządzenia poniżej 15kg 

11. Barwa obudowy – czarna 

12. Wymiary nie przekraczające 

500x550x450mm 

13. Średnie natężenie światła na 

płaszczyźnie, z odległości 15m, 

i plamie światła o średnicy 1,8m 

nie powinno być mniejsze od 1500 

luksów. Pomiar dla żarówki 

o mocy 2500 W. 

14. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m+/-5%  z karabińczykiem. 

15. Wyposażenie dodatkowe: uchwyt 

typu half coupler na rurę 50mm 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

16. Wyposażenie dodatkowe: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

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. ……………………………… 

11. spełnia/nie spełnia  

12. …………………………………

………………………………… 

13. Natężenie  

E =………….luksów 

 

 

 

 

14. spełnia/nie spełnia  

 

 

15. spełnia/nie spełnia  

 

 

 

16. spełnia/nie spełnia  

 

 

   

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część III" należy przenieść do pkt 1c formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy  

Razem część III  
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Załącznik nr 1d 

do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część IV – „Dostawa naświetlaczy rampowych LED wraz z osprzętem”  

 

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

60 kompletów naświetlaczy rampowych LED wraz z następującym osprzętem: 

a) zestaw uchwytów typu half coupler na rurę 50mm wraz z osprzętem umożliwiającym 

podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

oraz od 10 do 15 szt. (w zależności od rodzaju zaoferowanego przez Wykonawcę) skrzyń transportowych 

do zaoferowanych urządzeń. 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Skrzynie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca w poz. 2 Formularza cenowego w kolumnie 2 powinien określić jakiego typu skrzynię 

transportową zaoferował, jednocześnie wskazując na ile urządzeń jest przeznaczona wyspecyfikowana 

skrzynia. W kolumnie 4 powinien określić ilość skrzyń ( zależną od ich pojemności), w taki sposób,  aby 

wszystkie naświetlacze (60 sztuk) mogły być równocześnie transportowane w skrzyniach.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (naświetlaczy) z parametrami wskazanymi w tabeli 

formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza 

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

wszystkie wymagane informacje. Weryfikacja poz. 2 Formularza cenowego (skrzyń) opiera się jedynie 

na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu cenowym. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część IV 
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Formularz cenowy - 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto* /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto* /zł/ 

Ilość 

komplet 

/sztuka 

Wartość 

całkowita 

brutto* /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Naświetlacz rampowy LED wraz z osprzętem 

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

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

 

 60 kpl.  

Parametry wymagane: 

1. Urządzenie wyposażone 

w asymetryczny naświetlacz ze 

źródłami LED o mocy minimum 

275W 

2. Źródło światła – co najmniej 8 

składowych kolorów LED z 16 

bitowym sterowaniem każdego 

koloru 

3. Żywotność źródeł światła – nie mniej 

niż 40 000 godzin 

4. Sterowanie DMX, RDM, Art-Net, 

sACN  

5. Optyka - system co najmniej 40 

osobnych odbłyśników 

asymetrycznych zapewniający 

równomierność oświetlenia 

powierzchniach z bliskiej odległości 

6. Adresowanie przez RDM lub 

wbudowany panel 

7. Złącza wejścia/wyjścia XLR 5-pin 

lub XLR 3-pin 

8. Złącza Ethernet RJ45 

9. Zasilanie z możliwością podłączenia 

do co najmniej 10 urządzeń w jednej 

linii. 

10. Funkcja „flicker – free” czyli brak 

efektu migotania w kamerze 

11. Bezgłośne chłodzenie konwekcyjne, 

bez wentylatorów 

12. Masa nieprzekraczająca 12 kg 

13. Maksymalne wymiary 160 x 1100 x 

160 mm 

14. Możliwość podwieszenia lub 

ustawienia naświetlacza na płaskiej 

powierzchni 

15. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 1m 

+/- 5%  z karabińczykiem 

16. Wyposażenie dodatkowe: zestaw 

uchwytów typu half coupler na rurę 

o średnicy 50mm wraz z osprzętem 

umożliwiający podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

17. Wyposażenie dodatkowe: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

Parametry oferowane: 

1. …………………………….…

……………………………..…

………………………………

……………………………… 

2. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

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. ……………………………… 

13. …………………………………

………………………………… 

14. spełnia/ nie spełnia 

 

 

15. spełnia/ nie spełnia 

 

 

16. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

 

17. spełnia/ nie spełnia 
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2 Skrzynia transportowa    …. szt.  

 

Parametry wymagane: 

1. na cztery do sześciu sztuk 

naświetlaczy zaoferowanych w poz. 1 

Formularza cenowego 

2. wyposażona w kółka gumowane 

3. wyposażona w elastyczną wkładkę 

umożliwiająca bezpieczne 

przechowywanie i transport urządzeń. 

Parametry oferowane:. 

1. …………………………………

………………………….…….....

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

2. spełnia/nie spełnia 

3. spełnia/nie spełnia  

 

   

Razem część IV  

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część IV" należy przenieść do pkt 1d formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1e 

do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część V – „Dostawa naświetlaczy LED RGBW wraz z osprzętem”  

 

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

26 kompletów naświetlaczy LED RGBW wraz z następującym osprzetem: 

a) skrzydełka czterolistne ograniczające rozsył światłą 

b) filtry rozpraszające światło w zakresie 60°-70°  

c) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

d) zestaw uchwytów/zawiesi na rurę 50mm umożliwiających podwieszenie zaoferowanego 

urządzenia 

e) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

oraz 26 szt. skrzyń transportowych do zaoferowanych urządzeń. 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Skrzynie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (naświetlaczy) z parametrami wskazanymi w tabeli 

formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza 

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

wszystkie wymagane informacje. Weryfikacja poz. 2 Formularza cenowego (skrzyń) opiera się jedynie 

na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu cenowym. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część V 
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Formularz cenowy - 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto* /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto* /zł/ 

Ilość 

Komplet

/sztuka 

Wartość 

całkowita 

brutto* /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Naświetlacz LED RGBW wraz z osprzętem 

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

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

 

 26 kpl  

Parametry wymagane: 

1. Źródłem światła jest co najmniej 

120 diod RGBW. 

2. Urządzenie złożone z dwóch 

oddzielnych klastrów 

z możliwością osobnego 

ustawienia w pozycji pionowej. 

3. Możliwość uzyskania strumienia 

świetlnego o wartości co najmniej  

45 000 lm 

4. Wyposażone w soczewki 

zapewniające rozsył światła 

zawierający się w zakresie 40-50 

stopni 

5. Sterowanie sygnałem DMX512 

6. Osobny kanał DMX do 

sterowania balansem bieli 

7. Symulacja światła halogenowego 

8. Funkcja „flicker – free” czyli brak 

efektu migotania w kamerze 

9. Pobór mocy całego urządzenia 

maksymalnie 600W 

10. Klasa ochrony co najmniej IP64 

11. Obudowa w kolorze czarnym 

12. Masa nie przekraczająca 35kg 

13. Maksymalne wymiary 

naświetlacza nie powinny 

przekraczać: 690mm x 150mm x 

650mm 

14. Dodatkowe wyposażenie: 

zewnętrzy filtr rozpraszający 

światło w zakresie 60-70 stopni 

15. Dodatkowe wyposażenie: 

„Skrzydełka” ograniczające 

rozsył światła. 

16. Dodatkowe wyposażenie: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m +/- 5% z karabińczykiem 

17. Dodatkowe wyposażenie: zestaw 

uchwytów/zawiesi na rurę 50mm 

umożliwiających podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

18. Dodatkowe wyposażenie: 

przewód zasilający z wtyczką 

gumową 16A 2P+Z UNI-

SCHUKO 

Parametry oferowane: 

1. …………………………….……

……………………………….. 

2. spełnia/ nie spełnia  

 

 

 

3. …………………………………

…………………………………

………………………………. 

4. spełnia/ nie spełnia  

 

 

 

5. spełnia/ nie spełnia  

6. spełnia/ nie spełnia  

 

7. spełnia/ nie spełnia  

8. spełnia/ nie spełnia  

 

9. ……………………………… 

………………………………….. 

10. spełnia/ nie spełnia  

11. spełnia/ nie spełnia  

12. ……………………………….. 

13. …………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

14. spełnia/ nie spełnia  

 

 

15. spełnia/ nie spełnia  

 

 

16. spełnia/ nie spełnia  

 

 

17. spełnia/ nie spełnia  

 
 

 

18. spełnia/ nie spełnia  
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2 Skrzynia transportowa 
 

 26 szt.  

 

Parametry wymagane: 

1. na jeden naświetlacz zaoferowany 

w poz. 1 Formularza cenowego 

z zainstalowanymi na 

naświetlaczu „skrzydełkami (bez 

konieczności ich demotażu) oraz 

na towarzyszące mu akcesoria 

(uchwyty, przewody zasilające 

i sygnałowe). 

2. wyprofilowana wewnątrz 

3. wyposażona w kółka gumowane 

4. skrzynia skonstruowana tak, aby 

urządzenie było trwale 

przymocowane do podstawy 

z kółkami, a zdjęcie górnej 

pokrywy umożliwiało dostęp 

i pracę naświetlacza 

5. dolna podstawa wyposażona 

w listwę lub specjalne zawiesia 

lub konstrukcję z możliwością 

dołączenia uchwytów rurowych 

50mm i bezpiecznego 

podwieszenia urządzenia pod 

sztankietem ( bez konieczności 

demontażu dolnej podstawy 

skrzyni) 

6. wyposażona w elastyczną 

wkładkę umożliwiająca 

bezpieczne przechowywanie 

i transport urządzeń 

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 

 

 

   

Razem część V  

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część V" należy przenieść do pkt 1e formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1f 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część VI – „Dostawa ruchomych głowic LED typu profile wraz z osprzętem”  

 

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

10 kompletów ruchomych głowic LED typu profile wraz z następującym osprzętem: 

a) uchwyty na rurę 50mm umożliwiające podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

oraz 10 szt. skrzyń transportowych do zaoferowanych urządzeń. 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Skrzynie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (głowic) z parametrami wskazanymi w tabeli formularza 

cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych 

dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie 

wymagane informacje. Weryfikacja poz. 2 Formularza cenowego (skrzyń) opiera się jedynie na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu cenowym. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część VI 
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Formularz cenowy- 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto /zł/ 

Ilość 

Komplety

/sztuki 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Ruchoma głowica LED typu profile wraz z osprzętem 

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

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

 

 10 kpl.  

Parametry wymagane: 

1. Urządzenie wyposażone w źródło 

światła typu LED o temperaturze 

barwowej 6500K. 

2. Współczynnik odwzorowania barw 

CRI nie mniejszy niż 90 

3. Płynnie regulowany kąt rozsyłu 

strumienia świetlnego co najmniej 

w zakresie od 7º do 45º 

4. Mieszanie barw światła w płynnym 

systemie CMY 

5. Urządzenie wyposażone 

w wewnętrzny filtr dyfuzyjny 

umożliwiający płynne rozmycie 

plamy świetlnej 

6. Płynna  regulacja jasności od 

0- 100% 

7. Urządzenie wyposażone w tarczę 

co najmniej 6-ciu gobo 

(obrotowych ) 

8. Urządzenie wyposażone w szklane 

gobo  

9. Urządzenie wyposażone w tarczę 

co najmniej 6-ciu gobo ( stałych) 

10. Urządzenie wyposażone w tarczę 

co najmniej 6-ciu filtrów barwnych 

11. Urządzenie wyposażone w system 

zdalnie sterowanych czterech 

przysłon umożliwiających 

kształtowanie plamy światła 

(kadrowanie) – dokładne 

dopasowanie wyświetlanego 

obrazu do elementów scenografii: 

np. wyświetlenie efektów na 

prostokątnych, kwadratowych lub 

trapezowych powierzchniach 

12. Każda z czterech przysłon musi 

być sterowana niezależnie 

13. System przysłon do kształtowania 

plamy światła umożliwiający 

ustawienie kątowe pozycji całego 

zespołu przysłon 

14. Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy 

niż 540º / 260º 

15. Ilość zajmowanych kanałów DMX 

nie może przekraczać 48 

Parametry oferowane:. 

1. spełnia/ nie spełnia 

 

 

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. ……………………………………

…………………………………..  

15. spełnia/ nie spełnia 
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16. Masa urządzenia (wraz z układem 

zasilającym) nie powinna 

przekroczyć 45 kg 

17. Wymiary nie przekraczające 840 

x600 x 500mm. (przy równoległym 

i prostopadłym położeniu głowicy 

względem podstawy urządzania) 

18. Wyposażenie dodatkowe: uchwyty 

na rurę 50mm umożliwiające 

podwieszenie zaoferowanego 

urządzenia 

19. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m +/-5% z karabińczykiem 

20. Dodatkowe wyposażenie: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

 

16. ……………………………………

……………………………………

………………..…………………. 

17. ……………………………………

……………………………………

………..………………………......

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

18. spełnia/ nie spełnia 

 

 

 

19. spełnia/ nie spełnia 

 

 

20. spełnia/ nie spełnia 
 

2 Skrzynia transportowa 
 

 10szt.  

      

 

Parametry wymagane: 

1. na jedną głowicę zaoferowaną 

w poz 1 Formularza cenowego 

2. wyprofilowana wewnątrz 

3. wyposażona w kółka gumowane 

4. wyposażona w elastyczną wkładkę 

umożliwiająca bezpieczne 

przechowywanie i transport 

urządzeń 

Parametry oferowane:. 

1. spełnia/nie spełnia 

 

2. spełnia/nie spełnia 

3. spełnia/nie spełnia 

4. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

   

Razem część VI  

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część VI" należy przenieść do pkt 1f formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1g 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część VII – „Dostawa ruchomych głowic LED RGBW typu Wash wraz z osprzętem”  

 

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

16 kompletów ruchomych głowic LED RGBW typu wash wraz z następującym osprzętem: 

a) uchwyty na rurę 50mm umożliwiające podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

b) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

c) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

oraz od 2 do 8 szt. (w zależności od rodzaju zaoferowanego przez Wykonawcę) skrzyń transportowych 

do zaoferowanych urządzeń. 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

c) Projektory gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

d) Skrzynie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca w poz. 2 Formularza cenowego w kolumnie 2 powinien określić jakiego typu skrzynię 

transportową zaoferował, jednocześnie wskazując na ile urządzeń jest przeznaczona wyspecyfikowana 

skrzynia. W kolumnie 4 powinien określić ilość skrzyń ( zależną od ich pojemności), w taki sposób,  aby 

wszystkie głowice (16 sztuk) mogły być równocześnie transportowane w skrzyniach.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (głowic) z parametrami wskazanymi w tabeli formularza 

cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych 

dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie 

wymagane informacje. Weryfikacja poz. 2 Formularza cenowego (skrzyń) opiera się jedynie na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu cenowym. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część VII 
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Formularz cenowy - 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

netto /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto /zł/ 

Ilość 

Komplet 

/sztuki 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Ruchoma głowica LED RGBW typu wash wraz 

z osprzętem 

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

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

 

 16 kpl.  

Parametry wymagane: 

1. Źródłem światła jest co najmniej 

35 diod RGBW 15W każda. 

2. Żywotność źródeł światła 

minimum 60000 godzin. 

3. Funkcja korekcji temperatury 

barwowej w zakresie 2700K do 

8000K. 

4. Płynnie regulowany kąt rozsyłu 

strumienia świetlnego co najmniej 

w zakresie od 10º do 60º. 

5. Płynna elektroniczna regulacja 

jasności świecenia w zakresie 0-

100%. 

6. Elektroniczny efekt strobowania 

z efektami pulsacji. Możliwość 

uzyskania częstotliwości 20 

błysków na sekundę. 

7. Elektroniczny efekt tarczy 

kolorów z min 220 

predefiniowanymi kolorami. 

8. Filtr CTO 

9. Praca w systemie DMX 512, 

RDM, MA Net i MA net2 

10. Maksymalna moc pobierana przez 

urządzenie nie może przekraczać 

460W. 

11. Zakres ruchu Pan/Tilt nie 

mniejszy niż 440º / 280º. 

12. Ilość kanałów DMX nie może 

przekraczać 38. 

13. Średnie natężenie światła na 

płaszczyźnie, z odległości 12m 

nie powinno być mniejsze od 

1300 luksów. Pomiar dla 

R+G+B+W 

14. Masa urządzenia poniżej 12 kg. 

15. Wymiary nie przekraczające 500 

x 350x 280mm. ( przy 

prostopadłym i równoległym 

położeniu głowicy względem 

podstawy) 

Parametry oferowane:. 

1. …………………………….…

……………………………… 

2. ………………………………

……………………………… 

3. ………………………………

…………………………….…

……………………………… 

4. ………………………………

………………………………

………………………………. 

5. spełnia/nie spełnia 

 

 

6. spełnia/nie spełnia 

 

 

 

7. spełnia/nie spełnia 

 

 

8. spełnia/nie spełnia 

 

9. spełnia/nie spełnia 

 

10.  ………………………………

………………………………

…………………..………….. 

11. ………………………………

…………………………….… 

12. spełnia/nie spełnia 

 

13.  E=  ………..luksów…… 

 

 

 

 

14. ……………………………… 

15. ……………………………….. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………. 
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16. Dodatkowe wyposażenie: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m +/-5% z karabińczykiem. 

17. Dodatkowe wyposażenie: 

uchwyty na rurę 50mm 

umożliwiające podwieszenie 

zaoferowanego urządzenia 

18. Dodatkowe wyposażenie: 

przewód zasilający z wtyczką 

gumową 16A 2P+Z UNI-

SCHUKO 

 

16. spełnia/nie spełnia  

 

 

17. spełnia/nie spełnia  

 

 

 

18. spełnia/nie spełnia  
 

2 Skrzynia transportowa 
 

 …. szt.  

 

Parametry wymagane: 

1. na dwie do ośmiu sztuk głowic 

zaoferowanych w poz. 1 

Formularza cenowego 

2. wyposażona w kółka gumowane 

3. wyposażona w elastyczną 

wkłądkę umożliwiająca 

bezpieczne przechowywanie 

i transport urządzeń. 

Parametry oferowane:. 

1. …………………………………

………………………….……....

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

2. spełnia/nie spełnia 

3. spełnia/nie spełnia  

 

   

Razem część VII  

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część VII" należy przenieść do pkt 1g formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1h 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

sprawa nr ZP.260.3.2018 

Część VIII – „Dostawa ruchomych głowic HMI wraz z osprzętem”  

 

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

16 kompletów ruchomych głowic HMI wraz z nstępującym osprzętem:  

a) dodatkowa lampa wyładowcza  

b) uchwyty na rurę 50mm umożliwiające podwieszenie zaoferowanego urządzenia 

c) linka zabezpieczająca z karabińczykiem o długości 1 m ± 5% 

d) przewód zasilający z wtyczką gumową 16A 2P+Z UNI-SCHUKO 

oraz 16 szt. skrzyń transportowych do zaoferowanych urządzeń. 

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

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane: 

a) Projektory (z wyłączeniem lamp) gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące, 

b) Źródła światła gwarancji zgodnej z gwarancją ich producenta, 

c) Skrzynie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

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

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

tłumaczenie na język polski lub angielski. 

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

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

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

wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od 

żądania Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń (głowic) z parametrami wskazanymi w tabeli formularza 

cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych 

dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie 

wymagane informacje. Weryfikacja poz. 2 Formularza cenowego (skrzyń) opiera się jedynie na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu cenowym. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część VIII 
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Formularz cenowy - 
specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

L.p Nazwa urządzenia 

Wartość 
jednostkowa 

brutto /zł/ 

Wartość 
jednostkowa 

brutto /zł/ 

Ilość 

Komplety

/sztuki 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 
1 2  3 4 5 [3x4] 

1 

Ruchoma głowica HMI wraz z osprzętem 

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

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

 

 16 kpl.  

Parametry wymagane: 

1. Urządzenie wyposażone w lampę 

wyładowczą o mocy 1400W- 

1500W  

2. Możliwość ograniczenia mocy 

zainstalowanej lampy do 1200W 

3. Temperatura barwowa urządzenia 

w zakresie 6000K - 6500 K 

4. Zakres zoom zawierający się co 

najmniej w granicach od 8° do 50° 

5. Płynna, 16 bitowa regulacja 

jasności od 0-100% 

6. Mieszanie barw światła w płynnym 

systemie CMY 

7. System płynnej korekcji 

temperatury barwowej CTO 

8. Wyposażaona w co najmniej jedną 

tarczę kolorów  - minimum 7 

kolorów + open 

9. Wyposażona w co najmniej jedną 

tarczę obrotowych i wymiennych 

gobo, minimum 6 slotów + open 

10. Urządzenie wyposażone w system 

zdalnie sterowanych czterech 

przysłon umożliwiających 

kształtowanie plamy światła 

(kadrowanie) – dokładne 

dopasowanie wyświetlanego 

obrazu do elementów scenografii: 

np. wyświetlenie efektów na 

prostokątnych, kwadratowych lub 

trapezowych powierzchniach 

11. Każda z czterech przysłon musi 

umożliwiać przejście przez cały 

zakres plamy świetlnej 

12. System przysłon do kształtowania 

plamy światła musi umożliwiać 

ustawienie kątowe pozycji całego 

zespołu przysłon w zakresie od 0º 

do  minimum 90º ze zmienną 

prędkością 

13. Filtr Frost  

14. Tarcza animacji 

15. Pryzmat 

16. Efekt Strobo 

17. Przysłona typu Iris  

Parametry oferowane: 

1. …………………………….……

……………………………………

………………………………….. 

2. spełnia/ nie spełnia  

 

3. ……………………………………

…………………………………… 

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  

 

 

12. spełnia/ nie spełnia  

 

 

 

 

 

13. spełnia/ nie spełnia  

14. spełnia/ nie spełnia  

15. spełnia/ nie spełnia  

16. spełnia/ nie spełnia  

17. spełnia/ nie spełnia  
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18. natężenie światła na płaszczyźnie, 

z odległości 10m nie powinno być 

mniejsze od 1000 luksów, przy 

maksymalnej wartości zakresu 

zoom.  

19. Masa nie przekraczająca 46kg 

20. Wymiary nie przekraczające 

850mm x 650mm x 500mm 

(w przypadku głowicy ustawionej 

równolegle  i prostopadle do 

podstawy) 

21. Ilość zajmowanych kanałów DMX 

nie może przekraczać 45 

22. Możliwość zainstalowania i pracy 

urządzenia w każdej pozycji 

23. Wejścia i wyjścia DMX XLR 

24. Złącze RJ45 dla sieci 

komputerowej Ethernet 

25. Praca z protokołem RDM 

26. Wyposażenie dodatkowe: uchwyty 

na rurę 50mm umożliwiające 

podwieszenie zaoferowanego 

urządzenia 

27. Wyposażenie dodatkowe: stalowa 

linka zabezpieczająca o długości 

1m+/- 5% z karabińczykiem 

28. Wyposażenie dodatkowe: 

dodatkowa lampa wyładowcza 

zgodna z poz. 1 

29. Wyposażenie dodatkowe: przewód 

zasilający z wtyczką gumową 16A 

2P+Z UNI-SCHUKO 

 

18.  E = ………….luksów 

 

 

 

 

19. ………………………………….. 

20. ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

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  

 

 
 

2 Skrzynia transportowa 
 

 16szt.  

 

Parametry wymagane: 

1. na jedną głowicę zaoferowaną 

w poz 1 Formularza cenowego 

2. wyprofilowana wewnątrz 

3. wyposażona w kółka gumowane 

4. wyposażona w elastyczną wkłądkę 

umożliwiająca bezpieczne 

przechowywanie i transport 

urządzeń 

Parametry oferowane: 

1. spełnia/nie spełnia 

 

 

2. spełnia/nie spełnia 

 

3. spełnia/nie spełnia 

 

4. spełnia/nie spełnia 

 

 

   

Razem część VIII  

*(UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto 

powinna być równa cenie jednostkowej netto) 
 

Kwotę – „Razem część VIII" należy przenieść do pkt 1h formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Złącznik 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.260.3.2018, na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

Część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII* 
(*wskazać właściwe) 

prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie 

składam niniejszą ofertę. 

1a. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części I* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1b. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części II* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1c. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części III* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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) 

 

OFERTA 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
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o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*. 

1d. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części IV* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1e. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części V* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1f. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VI* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1g. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VII* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

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________*. 

1h. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VIII* za: 

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych: 

________________________________________________________________________________) 

informujemy, że wybór tej oferty: 

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

o podatku od towarów i usług 



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
43 

*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 przedmiot zamówienia wskazany, odpowiednio dla oferowanej części zamówienia 

w załączniku nr 1a – 1h do SIWZ, udzielimy gwarancji według zasad określonych w Rozdziale XVII pkt 

1 ad 2), wynoszącej (nie krótszej niż 24 miesiące): 

a) dla Części I     – _____ miesięcy,  

b) dlaCzęści II     – _____ miesięcy, 

c) dla Części III   – _____ miesięcy, 

d) dla Części IV   – _____ miesięcy, 

e) dla Części V    – _____ miesięcy, 

f) dla Części VI   – _____ miesięcy, 

g) dla Części VII  – _____ miesięcy, 

h) dla Części VIII – _____ miesięcy. 

Ponadto: 

na zaoferowane skrzynie transportowe (jeśli dotyczy) udzielimy gwarancji na okres 24 miesięcy,  

na zaoferowane źródła światła inne niż LED (jeśli dotyczy) udzielimy gwarancji zgodnej z gwarancją 

producenta.  
 

3. Oferujemy dostawę urządzenia zastępczego w okresie naprawy gwarancyjnej, na zasadch szczegółowo 

określonych w Rozdziale XVII pkt 1 ad 3), odpowiednio dla oferowanej części zamówienia w czasie (nie 

dłużej niż 45 dni): 

a) dla Części I    – _____ dni, 

b) dla Części II   – _____ dni, 

c) dla Części III  – _____ dni, 

d) dla Części IV   – _____ dni, 

e) dla Części V    – _____ dni, 

f) dla Części VI   – _____ dni, 

g) dla Części VII  – _____ dni, 

h) dla Części VIII – _____ dni. 

 

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

oferowanej części I* /II* /III* /IV*/V*/VI* /VII* /VIII* w terminie wskazanym w Rozdziale VII SIWZ. 

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

postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

7. *Zamówienie (część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*) zamierzamy zrealizować sami, bez 

podwykonawców. 

*Zamówienie (część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*) zamierzamy zrealizować z udziałem 

podwykonawców. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są następujące: 
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Określenie części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

  

*wskazać właściwe, jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część należy dla każdej z części 

wskazać dane wymagane w tabeli 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w Załączniku nr 5a, 5b i 5c 

(w zależności od oferowanej części zamówienia) 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. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy** 

____________________________________________________________________________________ 
(wpisać małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 

**dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzesiębiorstwami ani małymi 

perzedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

 

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

____________________________________________________________________________________ 

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

11. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych kartkach. 

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

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________ 

  

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

  



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
45 

Załącznik nr 4 

do SIWZ 

 

 

 

 

 

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

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

 

„Dostawa urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” 

Część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII* 
(*wskazać właściwe) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.3.2018, oświadczam, że: 

 

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

konkurencji i konsumentów (DzU z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.)  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 (DzU z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) 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 5a 

do SIWZ 

UMOWA nr______________ /Wzór umowy dla części I-III/ 

zawarta w dniu _____________ r. w Warszawie pomiędzy 

Teatrem Wielkim – Operą Narodową, państwową instytucją artystyczną, 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 (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 

została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 
 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu Urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

Pod pojęciem Urządzenia należy rozumieć aparaturę oświetleniową wraz z wyposażeniem i akcesoriami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone Urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 

i prawnych, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych oraz zaleceń producenta Urządzenia; 

2) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych; 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i najwyższymi normami 

branżowymi; 

4) zaleceniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, iż przedmiot Umowy objęty jest dofinansowaniem z Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, tytuł projektu: „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzez zakup 

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.00-00-1011/17 oraz 

wyraża zgodę na informowanie osób trzecich przez Zamawiającego o takim finansowaniu. 

 

§ 2 [Termin wykonania, warunki wykonania przedmiotu Umowy] 

1 Termin wykonania przedmiotu Umowy w całości wynosi 40 dni od daty zawarcia Umowy. 

2 Przez datę zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, od której należy liczyć termin 

wykonania przedmiotu Umowy, należy rozumieć dzień wskazany w komparycji Umowy. 

3 Dokładny dzień dostawy Urządzeń zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie 

roboczym, po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym terminie dostawy Urządzeń. 

4 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone co najmniej na trzy dni przed 

planowanym terminem dostawy Urządzeń. 

5 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz 

na własny koszt i ryzyko. 

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

zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich Urządzeń, a także przeprowadzenia procedury odbioru, 

o której mowa w § 3 Umowy i uzyskania protokołu lub protokołów odbioru potwierdzających odbiór 

wszystkich Urządzeń. 

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

1) ze strony Zamawiającego: 

Pan/Pani ______________tel. ______________, e – mail: ______________, 

lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

2) ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani ______________tel. ______________, e – mail: ______________, 

lub inna wskazana pisemnie osoba. 

8 Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 7, chyba, że co innego 

wynika wprost z postanowień Umowy. 

9 Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 

podwykonawców i ich pracowników w przypadku, gdy powierzy im wykonanie części zamówienia, którą 

wskazał w ofercie. 

 

§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy] 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa, składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli 

Zamawiającego, spośród wymienionych w ust. 9 oraz co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

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

Urządzeń, a także na przeprowadzeniu prób technicznych dostarczonych Urządzeń.  

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

a także uzyskanie pozytywnego wyniku prób technicznych. Powyższe zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Umowy. 

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

protokołu lub protokołów (jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w jednym terminie) odbioru wszystkich 

Urządzeń, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

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

jego elementów, Strony sporządzą protokół odbioru potwierdzający odbiór wyłącznie tych Urządzeń, co 

do których uzyskano pozytywny wynik próby technicznej. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje 
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się dostarczyć Urządzenie wolne od wad, a także przeprowadzić jego odbiór w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na 

dostawę Urządzenia nie wstrzymuje naliczania kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu, 

o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do dostawy oraz o procedurze odbioru stosuje się w takim wypadku 

odpowiednio. 

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

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

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

w całości lub w niewykonanej części. 

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia danego Urządzenia, a także prawo własności Urządzenia, przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tego Urządzenia. 

9. Zamawiający jako osoby upoważnione do podpisania protokołu/protokołów odbioru wyznacza 

następujące osoby: Łukasz Baska, Tomasz Mierzwa, Maciej Igielski oraz Stanisław Zięba. 

 

§ 4 [Wynagrodzenie] 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy 

określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, na kwotę netto w łącznej wysokości 

__________ (słownie zł: ____________________________), plus podatek VAT w wysokości 

__________ słownie zł: ____________________________), łącznie brutto: ____________ zł (słownie zł: 

________________________________). Wynagrodzenie z tytułu dostarczenia poszczególnych Urządzeń 

określa załącznik nr 1 do Umowy. 

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

w tym między innymi koszty transportu oraz koszty związane z przygotowaniem Urządzeń. 

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

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

przepisem. 

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

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

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

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

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

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

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

rozliczył za dostawcę podatek należny.  

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

przedmiotu Umowy. 

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

protokół/protokoły odbioru potwierdzający/e odbiór bez zastrzeżeń wszystkich Urządzeń wskazanych w 

załączniku nr 1 do Umowy, 

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

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

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

 

§ 5 [Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczone Urządzenia: 

1) Urządzenia z wyłączeniem źródeł światła - ______.- miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania 

protokołu odbioru danego Urządzenia; 

2) Urządzenia stanowiące źródła światła – zgodnie z gwarancją producenta. 
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1. W przypadku, kiedy producent Urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oferuje termin gwarancji 

dłuższy niż wskazany powyżej, termin gwarancji na Urządzenia ustala się na zgodny z gwarancją 

producenta. 

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

zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. 

4. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w ramach gwarancji w terminie 90 dni 

od dnia ich zgłoszenia na nr faxu: _____________, adres e-mail: _____________ lub  telefonicznie pod 

nr: _____________. Ponadto, na czas naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego 

samego urządzenia zastępczego, jak zgłoszone w ramach gwarancji w terminie _____ dni od dnia 

zgłoszenia Urządzenia do naprawy gwarancyjnej. Przez dzień zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną 

rozumie się dzień wysłania zgłoszenia, pod warunkiem, że transmisja po stronie Zamawiającego nie 

wykazała błędów. 

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

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

zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. 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. 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnych od wad Urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji 

dokonanych zostało co najmniej 5 (pięć) jego napraw, a Urządzenie nadal jest wadliwe. 

9. Wykonawca w dniu dostawy Urządzeń dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których 

powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie udostępnione przez producenta 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.  

11. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

 

§ 6 [Odstąpienie od Umowy] 

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

Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 

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

naprawienia wynikłej stąd szkody. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje stosowania kar 

umownych określonych w § 7. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane w terminie 30 dni 

od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od Umowy. 

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

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

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

 

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto 

niedostarczonych Urządzeń za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek Urządzeń w okresie gwarancji, lub niedostarczenie 

w terminie urządzenia zastępczego, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto reklamowanego Urządzenia, 

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

Umową na usunięcie wad/usterek/nieprawidłowości, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 25 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

4) za odstąpienie od Umowy w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 25 % 
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ceny brutto Urządzeń, których odstąpienie dotyczy. 

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 pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy z 

odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. 

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

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

odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób 

trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

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

w czasie wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 [Zmiany Umowy] 

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

rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

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

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

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

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

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

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

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

z następujących przypadków: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

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

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

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania, 

w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, brak możliwości przerwania procesu technologicznego 

produkcji, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w Umowie; 

c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2). 

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. 

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 
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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 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) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy z oferty Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

Do umowy nr _______ z dnia _______ 2018 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 oraz numery seryjne ilość 

1   

…   

…   

…   

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową ww. Urządzeń oraz uzyskanie przez nie 

pozytywnego wyniku prób technicznych. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     …………………………… 
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Załącznik nr 5b 

do SIWZ 

 

UMOWA NR ___________________ /Wzór dla części IV-VII/ 

 

zawarta w dniu _____________  r. w Warszawie pomiędzy 

Teatrem Wielkim – Operą Narodową, państwową instytucją artystyczną, 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 (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 

została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 
 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1 Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu Urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

Pod pojęciem Urządzenia należy rozumieć zarówno samą aparaturę oświetleniową wraz z wyposażeniem 

i akcesoriami, jak i skrzynie transportowe. 

2 Wykonawca oświadcza, iż dostarczone Urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 

i prawnych, wcześniej nie używane. 

3 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych oraz zaleceń producenta Urządzenia; 

2) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych; 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i najwyższymi normami 
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branżowymi; 

4) zaleceniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, iż przedmiot Umowy objęty jest dofinansowaniem z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, tytuł projektu: „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzez zakup 

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.00-00-1011/17 oraz 

wyraża zgodę na informowanie osób trzecich przez Zamawiającego o takim finansowaniu. 

 

§ 2 [Termin wykonania, warunki wykonania przedmiotu Umowy] 

1 Termin wykonania przedmiotu Umowy w całości wynosi 40 dni od daty zawarcia Umowy. 

2 Przez datę zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, od której należy liczyć termin 

wykonania przedmiotu Umowy, należy rozumieć dzień wskazany w komparycji Umowy. 

3 Dokładny dzień dostawy Urządzeń zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie 

roboczym, po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym terminie dostawy Urządzeń. 

4 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone co najmniej na trzy dni przed 

planowanym terminem dostawy Urządzeń. 

5 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz 

na własny koszt i ryzyko. 

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

zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich Urządzeń, a także przeprowadzenia procedury odbioru, o 

której mowa w § 3 Umowy i uzyskania protokołu lub protokołów odbioru potwierdzających odbiór 

wszystkich Urządzeń. 

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

1) ze strony Zamawiającego: 

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

lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

2) ze strony Wykonawcy: 

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

lub inna wskazana pisemnie osoba. 

8 Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 7, chyba, że co innego 

wynika wprost z postanowień Umowy. 

9 Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 

podwykonawców i ich pracowników w przypadku, gdy powierzy im wykonanie części zamówienia, którą 

wskazał w ofercie. 

 

§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy] 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa, składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli 

Zamawiającego, spośród wymienionych w ust. 9 oraz co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

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

Urządzeń, a także na przeprowadzeniu prób technicznych dostarczonych Urządzeń.  

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

a także uzyskanie pozytywnego wyniku prób technicznych. Powyższe zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Umowy. 

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

protokołu lub protokołów (jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w jednym terminie) odbioru wszystkich 
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Urządzeń, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

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

jego elementów, Strony sporządzą protokół odbioru potwierdzający odbiór wyłącznie tych Urządzeń, co 

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

się dostarczyć Urządzenie wolne od wad, a także przeprowadzić jego odbiór w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na 

dostawę Urządzenia nie wstrzymuje naliczania kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu, 

o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do dostawy oraz o procedurze odbioru stosuje się w takim wypadku 

odpowiednio. 

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

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

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

w całości lub w niewykonanej części. 

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia danego Urządzenia, a także prawo własności Urządzenia, przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tego Urządzenia. 

9. Zamawiający jako osoby upoważnione do podpisania protokołu/protokołów odbioru wyznacza 

następujące osoby: Łukasz Baska, Tomasz Mierzwa, Maciej Igielski oraz Stanisław Zięba. 

 

§ 4 [Wynagrodzenie] 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy 

określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, na kwotę netto w łącznej wysokości 

__________ (słownie zł: ____________________________), plus podatek VAT w wysokości 

__________ słownie zł: ____________________________), łącznie brutto: ____________ zł (słownie zł: 

________________________________). Wynagrodzenie z tytułu dostarczenia poszczególnych Urządzeń 

określa załącznik nr 1 do Umowy. 

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

w tym między innymi koszty transportu oraz koszty związane z przygotowaniem Urządzeń. 

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

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

przepisem. 

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

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

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

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

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

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

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

rozliczył za dostawcę podatek należny.  

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

przedmiotu Umowy. 

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

protokół/protokoły odbioru potwierdzający/e odbiór bez zastrzeżeń wszystkich Urządzeń wskazanych 

w załączniku nr 1 do Umowy, 

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

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

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

§ 5 [Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczone Urządzenia: 
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1) Urządzenia z wyłączeniem skrzyń transportowych ______.- miesięczna gwarancja liczona od dnia 

podpisania protokołu odbioru danego Urządzenia; 

2) Skrzynie transportowe  -  24- miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru 

danego Urządzenia. 

2. W przypadku, kiedy producent Urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) oferuje termin gwarancji 

dłuższy niż wskazany powyżej, termin gwarancji na Urządzenia ustala się na zgodny z gwarancją 

producenta. 

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

zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.] 

4. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w ramach gwarancji w terminie 90 dni od 

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

____________ Ponadto, na czas naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego samego 

urządzenia zastępczego, jak zgłoszone w ramach gwarancji w terminie ___ dni od dnia zgłoszenia 

Urządzenia do naprawy gwarancyjnej. Przez dzień zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną rozumie się 

dzień wysłania zgłoszenia, pod warunkiem, że transmisja po stronie Zamawiającego nie wykazała błędów. 

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

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

zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. 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. 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnych od wad Urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji 

dokonanych zostało co najmniej 5 (pięć) jego napraw, a Urządzenie nadal jest wadliwe. 

9. Wykonawca w dniu dostawy Urządzeń dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których 

powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie udostępnione przez producenta 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.  

11. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

 

§ 6 [Odstąpienie od Umowy] 

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

Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 

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

naprawienia wynikłej stąd szkody. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje stosowania kar 

umownych określonych w § 7. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane w terminie 30 dni 

od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od Umowy. 

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

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

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

 

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto 

niedostarczonych Urządzeń za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek Urządzeń w okresie gwarancji, lub niedostarczenie 

w terminie urządzenia zastępczego, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto reklamowanego Urządzenia, 

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

Umową na usunięcie wad/usterek/nieprawidłowości, 
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3) za odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 25 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1Umowy, 

4) za odstąpienie od Umowy w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 25 % 

ceny brutto Urządzeń, których odstąpienie dotyczy. 

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 pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy z 

odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. 

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

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

odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób 

trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

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

w czasie wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 [Zmiany Umowy] 

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

rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

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

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

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

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

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

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

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

z następujących przypadków: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

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

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

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania, 

w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, brak możliwości przerwania procesu technologicznego 

produkcji, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w Umowie; 

c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2). 

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. 



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
58 

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. 

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

 

§ 9 [Postanowienia końcowe] 

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

Kodeksu cywilnego. 

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

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

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

zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkujące. 

6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy z oferty Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
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Załącznik nr 2 

Do umowy nr _______ z dnia _______ 2018 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 oraz numery seryjne ilość 

1   

…   

…   

…   

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową ww. Urządzeń oraz uzyskanie przez nie 

pozytywnego wyniku prób technicznych. 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     …………………………… 
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Załącznik nr 5c 

do SIWZ 

 

UMOWA NR ___________________ /Wzór dla części VIII/ 

zawarta w dniu _____________  r. w Warszawie pomiędzy 

Teatrem Wielkim – Operą Narodową, państwową instytucją artystyczną, 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 (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 

została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 
 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu Urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

Pod pojęciem Urządzenia należy rozumieć zarówno samą aparaturę oświetleniową wraz z wyposażeniem 

i akcesoriami, jak i skrzynie transportowe. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone Urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 

i prawnych, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych oraz zaleceń producenta Urządzenia; 

2) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych; 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i najwyższymi normami 

branżowymi; 
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4) zaleceniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, iż przedmiot Umowy objęty jest dofinansowaniem z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, tytuł projektu: „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzez zakup 

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.00-00-1011/17 oraz 

wyraża zgodę na informowanie osób trzecich przez Zamawiającego o takim finansowaniu. 

 

§ 2 [Termin wykonania, warunki wykonania przedmiotu Umowy] 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy w całości wynosi 40 dni od daty zawarcia Umowy. 

2. Przez datę zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, od której należy liczyć termin 

wykonania przedmiotu Umowy, należy rozumieć dzień wskazany w komparycji Umowy. 

3. Dokładny dzień dostawy Urządzeń zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie 

roboczym, po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym terminie dostawy Urządzeń. 

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone co najmniej na trzy dni przed 

planowanym terminem dostawy Urządzeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do siedziby Zamawiającego własnym transportem 

oraz na własny koszt i ryzyko. 

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

zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich Urządzeń, a także przeprowadzenia procedury odbioru, o 

której mowa w § 3 Umowy i uzyskania protokołu lub protokołów odbioru potwierdzających odbiór 

wszystkich Urządzeń. 

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

1) ze strony Zamawiającego: 

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

lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

2) ze strony Wykonawcy: 

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

lub inna wskazana pisemnie osoba. 

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

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 7, chyba, że co innego 

wynika wprost z postanowień Umowy. 

9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 

podwykonawców i ich pracowników w przypadku, gdy powierzy im wykonanie części zamówienia, którą 

wskazał w ofercie. 

 

§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy] 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa, składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli 

Zamawiającego, spośród wymienionych w ust. 9 oraz co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

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

Urządzeń, a także na przeprowadzeniu prób technicznych dostarczonych Urządzeń.  

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

a także uzyskanie pozytywnego wyniku prób technicznych. Powyższe zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Umowy. 

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

protokołu lub protokołów (jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w jednym terminie) odbioru wszystkich 

Urządzeń, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 
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5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady któregokolwiek z Urządzeń lub 

jego elementów, Strony sporządzą protokół odbioru potwierdzający odbiór wyłącznie tych Urządzeń, co 

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

się dostarczyć Urządzenie wolne od wad, a także przeprowadzić jego odbiór w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na 

dostawę Urządzenia nie wstrzymuje naliczania kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu, 

o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do dostawy oraz o procedurze odbioru stosuje się w takim wypadku 

odpowiednio. 

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

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

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

w całości lub w niewykonanej części. 

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia danego Urządzenia, a także prawo własności Urządzenia, przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tego Urządzenia. 

9. Zamawiający jako osoby upoważnione do podpisania protokołu/protokołów odbioru wyznacza 

następujące osoby: Łukasz Baska, Tomasz Mierzwa, Maciej Igielski oraz Stanisław Zięba. 

 

§ 4 [Wynagrodzenie] 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy 

określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, na kwotę netto w łącznej wysokości 

__________ (słownie zł: ____________________________), plus podatek VAT w wysokości 

__________ słownie zł: ____________________________), łącznie brutto: ____________ zł (słownie zł: 

____________________________). Wynagrodzenie z tytułu dostarczenia poszczególnych Urządzeń 

określa załącznik nr 1 do Umowy. 

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

w tym między innymi koszty transportu oraz koszty związane z przygotowaniem Urządzeń. 

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

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

przepisem. 

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

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

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

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

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

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

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

rozliczył za dostawcę podatek należny.  

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

przedmiotu Umowy. 

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

protokół/protokoły odbioru potwierdzający/e odbiór bez zastrzeżeń wszystkich Urządzeń wskazanych w 

załączniku nr 1 do Umowy, 

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

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

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

 

§ 5 [Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczone Urządzenia: 
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1) Urządzenia z wyłączeniem źródeł światła oraz skrzyń transportowych ____.- miesięczna gwarancja 

liczona od dnia podpisania protokołu odbioru danego Urządzenia; 

2) Urządzenia stanowiące źródła światła – zgodnie z gwarancją producenta; 

3) Skrzynie transportowe  -  24- miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru 

danego Urządzenia. 

2. W przypadku, kiedy producent Urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) oferuje termin gwarancji 

dłuższy niż wskazany powyżej, termin gwarancji na Urządzenia ustala się na zgodny z gwarancją 

producenta.. 

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

zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. 

4. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Urządzeń w ramach gwarancji w terminie 90 dni 

od dnia ich zgłoszenia na nr faxu: ____________, adres e-mail: ____________ lub  telefonicznie pod nr: 

____________. Ponadto, na czas naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego samego 

urządzenia zastępczego, jak zgłoszone w ramach gwarancji w terminie ____ dni od dnia zgłoszenia 

Urządzenia do naprawy gwarancyjnej. Przez dzień zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną rozumie się 

dzień wysłania zgłoszenia, pod warunkiem, że transmisja po stronie Zamawiającego nie wykazała błędów. 

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

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

do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. 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. 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnych od wad Urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji 

dokonanych zostało co najmniej 5 (pięć) jego napraw, a Urządzenie nadal jest wadliwe. 

9. Wykonawca w dniu dostawy Urządzeń dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których 

powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie udostępnione przez producenta 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.  

11. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

 

§ 6 [Odstąpienie od Umowy] 

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

Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 

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

naprawienia wynikłej stąd szkody. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje stosowania kar 

umownych określonych w § 7. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane w terminie 30 dni 

od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od Umowy. 

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

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

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

 

§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto 

niedostarczonych Urządzeń za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek Urządzeń w okresie gwarancji, lub niedostarczenie 

w terminie urządzenia zastępczego, karę w wysokości 0,2 % ceny brutto reklamowanego Urządzenia, 
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za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym zgodnie 

z Umową na usunięcie wad/usterek/nieprawidłowości, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 25 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1Umowy, 

4) za odstąpienie od Umowy w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 25 % 

ceny brutto Urządzeń, których odstąpienie dotyczy. 

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 pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy 

z odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. 

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

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

odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób 

trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

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

w czasie wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 [Zmiany Umowy] 

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

rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

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

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

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

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

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

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

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

z następujących przypadków: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

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

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

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania, 

w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, brak możliwości przerwania procesu 

technologicznego produkcji, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w Umowie; 

c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2). 



  

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.3.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
66 

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. 

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 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 
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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) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy z oferty Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
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Załącznik nr 2 

Do umowy nr _______ z dnia _______ 2018 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 oraz numery seryjne ilość 

1   

…   

…   

…   

 

2. Zamawiający potwierdza kompletności i zgodności z Umową ww. Urządzeń oraz uzyskanie przez nie 

pozytywnego wyniku prób technicznych. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 

 

…………………………………..     ……………………………….. 

 

…………………………………..     ……………… 

 

 

 

 


