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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

„Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio  wraz z oświetleniem na sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Rzgów, ul. Szkolna 7”. 
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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, krajowy numer identyfikacyjny NIP 728-240-42-60; Regon 

472897786, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, RIK OR.4011/I-1/2001 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) adres do korespondencji: ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów; 

2) adres poczty e-mail: j.rakowska@gok.rzgow.pl, m.binkowski@gok.rzgow.pl 

3) strona internetowa: https://rzgowkultura.pl/; 

4) osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Marek Binkowski. 

1. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą”, na podstawie 

aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7 SIWZ. 

5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 24aa Ustawy najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio  wraz z 

oświetleniem na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Rzgów, ul. Szkolna 7”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna systemu znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ. 

2. W związku z warunkami technicznymi, konstrukcyjnymi oraz estetycznymi sali widowiskowej ), 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia w celu przygotowania oferty. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej: 

a) 26 listopada 2019 roku, godzina 11.00; 

  Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje oprócz dostawy wszystkich elementów systemu nagłośnienia 

wraz z niezbędnym  oprzyrządowaniem i okablowaniem, jego montaż, strojenie i uruchomienie 

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wymiarze 16 godzin. 

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na system nagłośnienia i oświetlenia na okres 

wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 2 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

sprzętu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował 

czas reakcji serwisu w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi, jednak nie dłuższy niż 48 godzin od 

momentu zgłoszenia usterki, natomiast naprawa winna być dokonana  
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w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że naprawa ta wymaga okresu dłuższego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi będzie zobowiązany do dokonania bezpłatnego przeglądu technicznego 

systemu nagłośnienia w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru sprzętu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń (uszczegółowienie warunków 

gwarancji zawarte jest we wzorze umowy – załączniku nr 7 do SIWZ, stanowiącym jej integralną 

część). 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis oferowanego sprzętu na 

terenie Polski lub posiadał podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy przedmiotu zamówienia do sali 

widowiskowej na własny koszt i ryzyko. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu zawarto w 

załączniku numer 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna wraz ze szczegółowym formularzem 

cenowym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia. 

9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy 

nieregenerowany, kompletny oraz musi posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje w języku 

polskim. Przez artykuł fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2019 roku, wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w 

oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, posiadające 

wszelkie zabezpieczenia. Kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wraz  z dostawą. 

10. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymagania, określone w 

dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń 

niskonapięciowych i być potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów lub oświadczeniem 

dostawcy a także być oznaczone znakiem CE. Odpowiednie dokumenty powinny być dostarczone 

razem z urządzeniami. Ponadto, urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta 

kanału dystrybucji. 

11. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń. 

12. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 KOD CPV –  32342400-6 – sprzęt nagłaśniający; 

   32342410-9 – sprzęt dźwiękowy; 

   32342412-3 – głośniki; 

   32342420-2 – studyjne konsole mikserskie. 

 

Rozdział 3 

Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

9. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców. 

10. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną 

mu przyznane. 

 

Rozdział 4  

Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 

31.12.2019 

 

Rozdział 5 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie; 

2) zdolności technicznych lub zawodowych 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  należycie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: 

a)  co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie systemu nagłośnieniowego , na 

który składają się: dostawa i montaż systemu wyrównanego liniowo wraz z uruchomieniem 

i strojeniem o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 zł brutto; 

oraz 

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem, konfiguracją i 

uruchomieniem systemu oświetlenia scenicznego w obiekcie kultury typu: sala 

widowiskowa, sala koncertowa, sala teatralna, opera, filharmonia, o wartości zamówienia 

nie mniejszej niż 300 000 zł brutto. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Przesłanki 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

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

Ustawy, 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. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 

żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Rozdział 6 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia o: 

a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 

b) spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału  w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

4) Ponadto wraz z ofertą Wykonawca złoży: 

a) Specyfikację techniczną wraz ze szczegółowym formularzem cenowym – załącznik nr 1 do 

Oferty; 

b) Karty katalogowe, ulotki, foldery, instrukcje obsługi, które potwierdzają że oferowane 

urządzenia posiadają parametry podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) SIWZ  wykonawca przedłoży: 

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej,  którego wzór stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenie i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy 

łącznie. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie 

„spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym  stanowi załącznik numer 5 do SIWZ. 

5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, 

w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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Rozdział 7 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, lub 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: j.rakowska@gok.rzgow.pl, m.binkowski@gok.rzgow.pl 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla 

których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty; 

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

 uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Marek Binkowski. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 

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

niezwłocznie udzieli, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

6. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: j.rakowska@gok.rzgow.pl, 

m.binkowski@gok.rzgow.pl 

7. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej:  

https://gokrzgow.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne  bez ujawniania źródła zapytania. 

8. Postępowanie oznaczone jest nazwą „Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio  wraz z 

oświetleniem na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Rzgów, ul. Szkolna 7 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną 

nazwę. 

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane 

telefonicznie. 

 

Rozdział 8 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9 

Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

mailto:j.rakowska@gok.rzgow.pl
mailto:m.binkowski@gok.rzgow.pl
mailto:j.rakowska@gok.rzgow.pl
mailto:m.binkowski@gok.rzgow.pl
https://gokrzgow.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne
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Rozdział 10  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający  

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekomplentację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania 

oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę 

odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno 

zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie 

dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało 

ono udzielone. 

8. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę. 

9. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, 

winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy 

to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kserokopii. 

10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 

1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje 

będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega 

informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, 

zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 

tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 
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korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 

mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów 

lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

11. Oferta winna zawierać oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

15. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru – załącznik 2 

do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, 

jednakże Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte 

we wzorze oferty. 

16. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Gminny Ośrodek 

Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów. 

17. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

opis zawartości koperty:  

a) „Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio  wraz z oświetleniem na sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Rzgów, ul. Szkolna 7”. 

b) adresat: Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów. 

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

d) Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta: Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio  wraz z oświetleniem na sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Rzgów, ul. Szkolna 7”. ZMIANA”. Na 

kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 
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19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

Rozdział 11 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, ul. Letniskowa 6, 95-030 Rzgów 

(sekretariat). 

2. Termin składania ofert: do 3.12. 019 roku, godzina 15.00 

3. Miejsce otwarcia ofert: sekretariat w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, ul. 

Letniskowa 6, 95-030 Rzgów. 

4.  Termin otwarcia ofert: 3.12. 2019 roku, godzina 15.10. 

 

Rozdział 12  

Opis sposobu obliczania ceny 

1. Zamawiający informuje, że oferowane przez wykonawcę ceny za poszczególne oceniane elementy 

oferty są cenami ryczałtowymi. 

2. Cena każdej opłaty musi być wyższa od 0 i wyrażona w PLN. 

3. Wysokości upustu muszą być podane w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

Rozdział 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria o wagach jak niżej: 

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 60 

2. Walory techniczne D 20 

3. Okres gwarancji i rękojmi G 20 

Razem 100 

 1% = 1 pkt 

1) Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 

punktów: 60): 

C –  ilość punktów w kryterium cena 

CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 

Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 

 

C  = Cmin / CW x 60 
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2) W kryterium „Walory techniczne” - T zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 

podanych w ofercie, w szczególności w druku formularza ofertowego.  

Wykonawca na potwierdzenie informacji zawartych w specyfikacji technicznej, zobowiązany jest 

przedstawić karty katalogowe, foldery, ulotki producenta potwierdzające, że oferowany sprzęt 

posiada oferowane właściwości techniczne. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzedzającym 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty. Brak dokumenty lub brak informacji w 

dokumencie nt. parametrów określonych w kryteriach poniżej spowodowuje przyznanie 

Wykonawcy 0 pkt, za dany parametr.  

a) Nagłośnienie, pkt. 4.1 specyfikacji technicznej – zestawy głośnikowe LA 1 – LA 12 

(maksymalna liczba punktów 10 pkt.) 

➢ Modyfikacja parametrów elektroakustycznych w grupie złożonej z 3 modułów - 0 pkt. 

➢ Modyfikacja parametrów elektroakustycznych w grupie złożonej z 2 modułów - 5 pkt. 

➢ Modyfikacja parametrów elektroakustycznych w 1 module – 10 pkt. 

Nie dopuszcza się konfiguracji, w której modyfikacja parametrów elektroakustycznych odbywa się 

w grupie złożonej z większej ilości modułów niż 3. 

 

a) Oświetlenie sceniczne – reflektor teatralny LED z klapkami kadrującymi: 

➢ współczynnik oddawania barw CRI powyżej 94 – 2,5 pkt. 

➢ współczynnik oddawania barw CRI poniżej 93,99 – 0 pkt. 

 

a) Oświetlenie sceniczne– ruchoma głowica spot LED CMY: 

➢ jasność z odległości 7 m nie mniejsza niż 14 000 LUX – 2,5 pkt. 

➢ jasność z odległości 7 m mniejsza niż 14 000 LUX – 0 pkt. 

a) Oświetlenie sceniczne– ruchoma głowica beam LED: 

➢ sterowanie pixelami poprzez DMX na ringu/pierścieniu w około wiązki beam – 2,5 pkt. 

➢ brak sterowanie pixelami poprzez DMX na ringu/pierścieniu w około wiązki beam – 0 pkt. 

a) Oświetlenie sceniczne– wytwornica mgły/hazer: 

➢ płyn na bazie wody – 2,5 pkt. 

➢ płyn na bazie innej substancji niż woda – 0 pkt. 

 

3) Punktacja w Kryterium „Okres gwarancji G” – określony w latach, zostanie wyliczona w następujący 

sposób (maksymalna liczba punktów: 20): 

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z następującymi zasadami: 

Okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt. 

Okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt. 

Okres gwarancji 48 miesięcy – 15 pkt. 

Okres gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta tego wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.  
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2. Całkowita ocena oferty (CO) Wykonawcy zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna 

liczba punktów: 100): 

CO = C + T + G 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, którego 

oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z SIWZ i zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

Rozdział 14 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

wykonawcy ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu 

o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który 

przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez 

osobę ujawnioną we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub odpis pobrany na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.). 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed 

podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

 

Rozdział 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 

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

sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią załącznik numer 7 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku 

„wzór umowy”. 

 

Rozdział 17 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 

wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
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poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik numer 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik numer 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik numer 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik numer 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik numer 5 do SIWZ – Informacja o grupie kapitałowej 

Załącznik numer 6 do SIWZ – Wykaz dostaw 

Załącznik numer 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Załącznik numer 8 do SIWZ – Klauzula informacyjna RODO 


