
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie:  przetargu nieograniczonego  

 

na dostawę systemu nagłośnienia oraz systemu bezprzewodowego oraz konsolety cyfrowej 

dla Sali Akademii Muzycznej w Gdańsku 

 

znak: 08/ZP/2017 

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

dostawa 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 

www.amuz.gda.pl 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. , poz. 1579) zwana 

dalej „ustawą”. 

 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

Załączniki : 

1 opis przedmiotu zamówienia 

1a wzór formularza ofertowego  

2a wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

2b wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

3 wzór umowy 

                     

 

 

Zatwierdził, dnia 24.11.2017 roku 

                                                                                    Kierownik  Zamawiającego 
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§ 1 . Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu nagłośnienia, systemu 

bezprzewodowego oraz konsolety cyfrowej dla Sali Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 

2.1 Część 1 – system nagłośnienia wraz z montażem i uruchomieniem: 

1. Zestaw głośnikowy pasywny ZGP1 – 5 szt. 

2. Dedykowany uchwyt montażowy dla ZGP1 – 5 szt.  

3. Zestaw głośnikowy liniowo wyrównany (Line array) ZGLW1 – 8 szt. 

4. Zestaw głośnikowy liniowo wyrównany (Line array) ZGLW2 – 6 szt.  

5. Rama montażowa dla zestawów głośnikowych ZGLW1/ZGLW2 – 2 szt. 

6. Zestaw głośnikowy niskotonowy (SUBWOOFER) ZGN – 2 szt. 

7. Czterokanałowy wzmacniacz mocy w obudowie 2U – 3 szt.  

8. Komplet kabli głośnikowych ze złączami zapewniającymi połączenie systemu: 

- 2x 1 kanały ze zwrotną parą sygnałową, długości min 30 m / każde grono 

nagłośnienia głównego (razem 4 linie)  

- 10 x1 kanał ze zwrotna parą sygnałową do połączeń pomiędzy elementami w 

gronie, długość 0,6m (razem 10 linii)  

- 1x 2 kanały / każdy zestaw niskotonowy ze zwrotną parą sygnałową, długości min 

30m (razem 2 linie)  

- 1 kanał / każdy zestaw głośnikowy frontfill ze zwrotną parą sygnałową, długości 

min 20 m (razem 5 linii) 

 2.2. Część 2 – system bezprzewodowy: 

1)  Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych – 18 szt. 

2)  Nadajnik miniaturowy „bodypack” – 36 szt. 

3)  Aktywny spliter antenowy z zasilaczem – 1 szt.. 

4)  Antena odbiorcza, pasywna – 4 szt. 

5)  Wzmacniacz antenowy - 2 szt. 

6) Mikrofon bezprzewodowy – nadajnik do ręki z główką dynamiczną o kardioidalnej 

charakterystyce kierunkowej – 1 szt. 

7)  Mikrofon z główką pojemnościową kardioidalną - nadajnik do ręki – 8 szt. 

8)  Główki mikrofonowe –  8 szt. 

9)  Nadajnik miniaturowy „plug-on” ze złączem XLR-F  – 4 szt. 

10)  Główki do nadajników do ręki z adapterem – 2 szt. 

11) Mikrofon nagłowny z przejściówką kompatybilną z nadajnikiem „bodypack”            

z pkt. 2  – 20 szt. 

12) Mikrofon nagłowny z przejściówką kompatybilną z nadajnikiem „bodypack”            

z pkt. 2– 10 szt. 

13)  Nadajnik stacjonarny stereofoniczny – 12 szt. 

14)  Stereofoniczny miniaturowy odbiornik słuchawkowy – 12 szt. 

15)  Sumator - aktywny koncentrator sygnałów  z zasilaczem – 3 szt. 

16)  Antena nadawcza – 3 szt. 

2.3 Część 3 - konsoleta cyfrowa wraz z mix rackiem, kartami rozszerzeń  

i połączeniami kablowymi pomiędzy powierzchnią sterującą a mix rackiem 
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1) Konsoleta cyfrowa – powierzchnia sterująca – 1 szt. 

2) Rack cyfrowy – mix rack – 1 szt. 

3) Karta rozszerzeń – 1 szt. 

4) Karta rozszerzeń – 1 szt. 

5) Karta rozszerzeń – 1 szt. 

6) Elastyczny cyfrowy przewód połączeniowy CAT6– 2 szt. 

 

3. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca, po dokonaniu montażu (cz.1) i 

uruchomieniu systemu, przeprowadzi szkolenie użytkowników z działania i obsługi 

systemu. W szkoleniu uczestniczyć będą 3 osoby. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 

siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 roku. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment oraz ilości zawiera załącznik nr 1 

do SIWZ.  

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 

przedmiot główny:  

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
32342412-3 Głośniki 
32342000-2 Urządzenia głośnikowe 
32341000-5 Mikrofony 
32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe 
32343000-9 Wzmacniacze 
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie 
 
51313000-9 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych 
 
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
80511000-9 Usługi szkolenia personelu 

 
6. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, 

zawartą umową i ofertą przetargową. 

7. Termin realizacji zamówienia –  

1) Część 1:  

a) Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem - do dnia 29 grudnia 2017 r.,  

b) szkolenie– do dnia 15.01.2018 r. 

2) Część 2:   

a) dostawa i uruchomienie - do dnia 29 grudnia 2017 r.,  

b) szkolenie – do dnia 15.01.2018 r. 

3) Część 3:  

a) dostawa i uruchomienie - do dnia 29 grudnia 2017 r.,  

b) szkolenie – do dnia 15.01.2018 r.  
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§ 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu. 

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

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 

2. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać załączony do oferty i być podpisany przez 

wszystkich Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, 

notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

mocodawcę. 

5. W przypadku, jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie 

zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek określony w ust. 1 musi 

być spełniony przez każdego z wykonawców występujących wspólnie. 

 

§ 3. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

1. Wykonawca załączy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru na 

załączniku nr 2a do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te 

potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy (t.j. dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach),Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: 

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

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się 

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg 

wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ  

 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczące  wykonawcy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
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  7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

  8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 9. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu dostępność oświadczeń lub dokumentów 

wymienionych w § 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 

§ 3,  które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

11. Zgodnie z art. 145a pkt 2, Zamawiający, przed zawarciem umowy zweryfikuje aktualność 

złożonych przez wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca w chwili 

zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. 

 

§ 4. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

 

§ 5. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w formularzach ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 

2. Cena musi obejmować: 

1) wartość przedmiotu zamówienia; 

2) podatek VAT. 

Cena oferty stanowi sumę wartości, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2. 

3. Sposób obliczania ceny: 

Cena wskazana w formularzu ofertowym (zał. nr 1a do SIWZ), powinna być obliczona w 

następujący sposób: cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość asortymentu plus 

należny podatek VAT. Cena wskazana w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatki, koszty transportu, 

załadunku, rozładunku, montażu, uruchomienia, szkolenia. 

4. Cena powinna być podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z 

dokładnością  do jednego grosza.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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§ 6. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4.  Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, 

albo pocztą elektroniczną na adres: k.taper@amuz.gda.pl. Kopie odpowiedzi 

Zamawiającego, bez ujawniania autora, zostaną zamieszczane na stronie internetowej  

 

§ 7. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego,  stanowiącego 

załącznik nr 1a do SIWZ. 

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych, na jedną lub kilka części wymienionych w § 1 

ust. 2.  

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego 

rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z 

innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, 

notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. 

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.  

8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, Dział Zamówień 

Publicznych, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103. Na kopercie należy umieścić 

nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta przetargowa na dostawę systemu 

nagłośnienia, systemu bezprzewodowego i konsoli znak: 08/ZP/2017  Nie otwierać przed 

dniem 05 grudnia 2017 r., godz. 10:30” 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie 

zabezpieczonej w powyższy sposób. 

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

mailto:k.taper@amuz.gda.pl
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§ 8. Składanie ofert. 

1. Oferty, w opisanych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego – Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), budynek 

czerwony, Rektorat, pok. Nr 103. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 05 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 Oferty otrzymane 

po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcy bezzwłocznie, bez otwierania. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem 

otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 7, a koperta 

będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 05 grudnia 2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie 

zamawiającego, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 

Gdańsk), budynek czerwony, pok. Nr 105 (sala konferencyjna) 

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności 

bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 

5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

2) cenę oferty 

3) termin udzielonej gwarancji 

 

§ 10. Kryteria wyboru oferty. 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów: 

1) cena – 60% 

2) termin udzielonej gwarancji – 40% 

 

2. Sposób oceny ofert dla kryterium  1 (WK1) – cena: 

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny 

przedstawionej przez wykonawców, 

2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, 

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

WK1= [CN / CR x % wagi] x 100 

WK1 - suma punktów dla kryterium, 

CN   - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CR  - cena oferty badanej, 

% wagi – znaczenie procentowe danego kryterium, w przypadku ceny – 60% 
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2. Sposób oceny ofert dla kryterium 2(WK2) – termin udzielonej gwarancji 

Oceniany będzie okres gwarancji na dostarczony sprzęt. Zamawiający wymaga zaoferowania 

minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Maksymalny okres gwarancji, który zostanie 

uwzględniony przy ocenie ofert w oparciu o kryterium wymienione w pkt 3, wynosi 72 m-ce 

dla części 1 oraz 36 m-cy dla części 2 i 3. Oferowany okres gwarancji podaje wykonawca w 

formularzu ofertowym w miesiącach. W przypadku wskazania okresu gwarancji w okresie nie 

obejmującym pełnych miesięcy (np. 24 mies. i 15 dni), zamawiający przyjmie do oceny okres 

pełnych miesięcy, w zaokrągleniu w dół (w podanym wyżej przykładzie 24 miesiące). W 

przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub 

wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku 

zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 72 (cz.1) lub 36 (cz.2 i 3) miesięcy, do oceny 

zostaną przyjęte 72 (cz.1) lub 36 (cz.2 i 3) miesięcy, a wykonawca otrzyma 40 pkt. w tym 

kryterium. 

 

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

WK2= [(GR/ GN) x % wagi] x 100 

WK2 – ilość punktów dla kryterium 3; 

GR – okres gwarancji w ofercie badanej; 

GN – najdłuższy oferowany okres gwarancji (ale nie dłuższy niż 72 m-ce dla cz.1 i 36 m-cy 

dla cz. 2 i 3) 

 

4. Wybór oferty najkorzystniejszej: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w 

kryterium Cena oraz termin udzielonej gwarancji:  ∑ = WK1 + WK2  

 

§ 11. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Zamawiający poprawi w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) będzie niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3; 

3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
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6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3; 

8) wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

9) wykonawca nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium  

10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować 

w inny sposób 

11) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

§ 12.  Zawarcie umowy. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 

ustawy. 

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza, będzie 

zobowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej 

terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

11. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 3 („Wzór umowy”) do 

niniejszej specyfikacji.  

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

14. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę. 

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

załączonym do SIWZ wzorze umowy.  

 

§ 13 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest: Katarzyna Taper, e-

mail: k.taper@amuz.gda.pl. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują 

pisemnie na adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres k.taper@amuz.gda.pl  

Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

mailto:k.taper@amuz.gda.pl
mailto:k.taper@amuz.gda.pl
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3)odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 

11. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

12. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI 

 ustawy. 
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Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

OFERTA 

na dostawę systemu nagłośnienia, systemu bezprzewodowego oraz konsolety cyfrowej dla Sali Akademii Muzycznej w Gdańsku,  
znak: 08/ZP/2017 

 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

nazwa wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Regon, NIP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: 

1) Część 1 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …………...zł 

brutto - ............................. zł 

(słownie brutto 

.............................................................................................................................) 

W tym: 

L.p. Nazwa  Nazwa 

producenta 

model / nr kat. – 

jeżeli 

dot. 

ilość Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość netto 

(Kol. 4 x kol. 5) 

Podatek VAT w 

zł (kol. 6 x 

stawka VAT) 

Wartość brutto 

 (kol. 6 + kol. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Zestaw głośnikowy pasywny 

ZGP1 

 5 szt.     
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2. Dedykowany uchwyt montażowy 

dla ZGP1 

 5 szt.     

3. Zestaw głośnikowy liniowo 

wyrównany (Line array) ZGLW1 

 8 szt.     

4. Zestaw głośnikowy liniowo 

wyrównany (Line array) ZGLW2 

 6 szt.     

5. Rama montażowa dla zestawów 

głośnikowych ZGLW1/ZGLW2 

 2 szt.     

6. Zestaw głośnikowy niskotonowy 

(SUBWOOFER) ZGN 

 2 szt.     

7. Czterokanałowy wzmacniacz 

mocy w obudowie 2U 

 3 szt.     

8. Komplet kabli głośnikowych ze 

złączami zapewniającymi 

połączenie systemu  

 

 kpl     

9 Montaż, szkolenie i 

uruchomienie systemu (dla 3 

osób) 

 1     

10. RAZEM:       

 

2) Część 2 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …..% 

brutto - ............................. zł 

(słownie brutto 

.............................................................................................................................) 

W tym: 

L.p. Nazwa  Nazwa producenta ilość Cena Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 
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model / nr kat. – jeżeli 

dot. 

jednostkowa 

netto  

(Kol. 4 x kol. 

5) 

w zł (kol. 6 x 

stawka VAT) 

 (kol. 6 + kol. 7) 

1. Odbiornik systemu mikrofonów 

bezprzewodowych  

 18     

2. Nadajnik miniaturowy 

„bodypack”  

 36     

3. Aktywny spliter antenowy z 

zasilaczem 

 1     

4. Antena odbiorcza, pasywna 

 

 4     

5. Wzmacniacz antenowy   2     

6. Mikrofon bezprzewodowy – 

nadajnik do ręki z główką 

dynamiczną o kardioidalnej 

charakterystyce kierunkowej  

 1     

7. Mikrofon z główką 

pojemnościową kardioidalną - 

nadajnik do ręki  

 8     

8. Główki mikrofonowe   8     

9. Nadajnik miniaturowy „plug-on” 

ze złączem XLR-F 

 4     

10. Główki do nadajników do ręki z 

adapterem  

 2     

11. Mikrofon nagłowny z 

przejściówką kompatybilną z 

nadajnikiem „bodypack”            z 

pkt. 2 

 20     

12. Mikrofon nagłowny z 

przejściówką kompatybilną z 

nadajnikiem „bodypack”            z 

pkt. 2 

 10     

13. Nadajnik stacjonarny  12     
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stereofoniczny  

 

14. Stereofoniczny miniaturowy 

odbiornik słuchawkowy. 

 

 12     

15. Sumator - aktywny koncentrator 

sygnałów z zasilaczem 

 3     

16. Antena nadawcza  

 

 3     

17. Szkolenie i uruchomienie systemu 

(dla 3 osób) 

 1     

18. RAZEM:       

 

3) Część 3 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …..% 

brutto - ............................. zł 

(słownie brutto 

.............................................................................................................................) 

W tym: 

L.p. Nazwa  Nazwa producenta 

model / nr kat. – jeżeli 

dot. 

ilość Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość netto 

(Kol. 4 x kol. 

5) 

Podatek VAT 

w zł (kol. 6 x 

stawka VAT) 

Wartość brutto 

 (kol. 6 + kol. 7) 

1. Konsoleta cyfrowa – 

powierzchnia sterująca 

 1     

2. Rack cyfrowy – mix rack  1     

3. Karta rozszerzeń w standardzie  

DANTE   

 1     

4. Karta rozszerzeń w standardzie  

WAVES 

 1     
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5. Karta rozszerzeń w standardzie  

AES3   

 1     

6. Elastyczny cyfrowy przewód 

połączeniowy CAT6 

 2     

7. Szkolenie i uruchomienie systemu 

(dla 3 osób) 

 1     

18. RAZEM:       

 

2. Akceptuję/akceptujemy wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia. 

3. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert  

4.  Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, 

5. Oświadczam, iż cena brutto oferty obejmuje zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ oraz zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, podatki, itp. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie*  

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia 

Lp. Nazwa/firma podwykonawcy  Wskazanie części zamówienia Wskazanie wartość procentowej 

lub liczbowej zamówienia 

powierzonego podwykonawcy 
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9. Wykonawca jest/ nie jest*  

□ mikro,  

□ małym lub  

□ średnim przedsiębiorcą  
 (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 

które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 

przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.) 

10. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach 

określonych w Kodeksie Karnym); 

11. Zobowiązuję się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

12. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty:  

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ofertę niniejszą składam na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.  

 

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

miejscowość i data     podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania       

 wykonawcy  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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        Załącznik nr 2a 

         do Specyfikacji Istotnych 

          Warunków Zamówienia 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. dostawa systemu nagłośnienia, systemu bezprzewodowego oraz konsolety cyfrowej dla Sali 

Akademii Muzycznej w Gdańsku, znak: 08/ZP/2017, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r               ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

art. ……………….. ustawy Pzp  

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

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

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

podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  ………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  …………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 2c 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164, Dz.U. Z 

2016 r., poz. 1020) oświadczam, iż należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

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

184, 1618 i 1634)), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**, z innymi wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.  dostawa systemu nagłośnienia, systemu 

bezprzewodowego oraz konsolety cyfrowej dla Sali Akademii Muzycznej w Gdańsku 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

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

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

…………………………….                                                           ……………………………………. 

Miejscowość,  data  podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

*zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

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

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

           

 
 

(pieczęć wykonawcy) 


