
  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZNAK SPRAWY: PTT – ZP/2620/04/04/2022 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji  

Dostawa reflektorów dla Polskiego Teatru Tańca  

Termin składania ofert:  6 czerwca 2022 roku 

  

Zatwierdził: 

Iwona Pasińska 

Dyrektor 

Poznań, 27 maja 2022 roku 



I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

      Polski Teatr Tańca (dalej jako „Zamawiający”) 

Adres do korespondencji: 61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8  

Tel: 61 858 04 60 

E-mail: teatr@ptt-poznan.pl, zam.publ@ptt-poznan.pl  

Strona internetowa: www.ptt-poznan.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego:  10:00 – 18:00 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości 
zamówienia mniejszej niż progi unijne, o którym mowa w art. 275 pkt 1)  ustawy z 
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 
(dalej jako „ustawa Pzp”). Zastosowanie mają także akty wykonawcze do ustawy 
Pzp.  

2.2.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 
adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  

2.3.Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SWZ 
wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla wykonawców. 

2.4.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 
1740), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 

Część 1: dostawa 4 sztuk reflektorów ledowych stojących z obsługą ręczną   

Część 2:  dostawa 1 sztuki reflektora ze statecznikiem elektronicznym 

Część 3: dostawa 6 sztuk naświetlaczy ledowych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ. 

2. CPV 31527000 -6 Reflektory punktowe, 

     CPV 31527260 -6 Systemy oświetleniowe 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. 
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IV. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części dostawy 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do 
SWZ) tych części zamówienia, których dostawę zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku 
niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany 
samodzielnie przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (dla każdej części): nie później niż 90 
dni od dnia zawarcia umowy. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

Dla części 1 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

2.1.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej:  

2.2.1. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

2.3.1. zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/
lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli 
wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 
00/100) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty 
polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego 
przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). 

2.4.zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.4.1.      zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 
techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, 
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech 
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lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania, 
polegające na dostawie oświetlenia studyjnego, o wartości co najmniej 
75.000 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) każde.  

Dla części 2 i 3 

2.5. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

2.5.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

2.6. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej:  

2.6.1. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2.7. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

2.7.1. zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/
lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli 
wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści 
pięć tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych 
niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej 
podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). 

2.8.zdolności technicznej lub zawodowej: 

      2.8.1 zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 
techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, 
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania, 
polegające na dostawie oświetlenia studyjnego, o wartości co najmniej 
36.800,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemset 
00/100) każde.  

3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniana 
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w 
szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą (wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów stanowi załącznik nr 
4 do SWZ).  

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 
ust.1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

1.1.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9  ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,  
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1.1.; 

1.3.wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4.wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5.jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6.jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
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podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt 4, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, tj.: 

3.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury; 

3.2. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3.3. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego 
nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy; 

3.4. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie następujące przesłanki: 

4.1.naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

4.2.wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 
ścigania, lub zamawiającym; 

4.3.podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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4.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 
okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

4.2. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy 
osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione  
w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

4.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 
ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie 
będące podstawą wykluczenia; 

4.6. w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 
835), na okres trwania okoliczności określnych w tym przepisie.  

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie 
ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez 
każdego z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby 
którego powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. 
takie dokumenty jak:  

2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.2. polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego; 

2.3. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
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dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 
okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr  3 do SWZ). 

IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych reflektorów i 
naświetlaczy oraz pozostałych elementów oprzyrządowania, wymienionych w 
załączniku nr 7 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).  

2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wzywa do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

A. Informacje ogólne  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/
wps/potal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Adriana Mikołajczak, tel. 784 489 801 email: a.mikolajczak@ptt-poznan.pl 

Pani Urszula Kasprzak, tel. 61 858 04 51 email: zam.publ@ptt-poznan.pl  

Wykonawca  zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do 
komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający prowadzi to postępowanie w miniPortalu i jest ono dostępne w opcji „Dla 
Wykonawców” lub na stronie głównej w zakładce Postępowania.  

B. Złożenie oferty. 
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1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu, w szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest do podania adresu skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznakowanym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” udostępnionego na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 
w miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 
składania ofert). 

1. W postępowaniu o udzielenie  zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 
B), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz  
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 
postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email:  a.mikolajczak@ptt-poznan.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

Str. 9

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:a.mikolajczak@ptt-poznan.pl


XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 4 lipca 
2022 roku.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty oraz oświadczenia składane przez Wykonawcę 
muszą być podpisane przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy i 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 

5. Sposób złożenia oferty opisany jest w rozdziale X pkt 2 SWZ. 

6. Oferta powinna zawierać: 

6.1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ; 

6.2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;   

6.3. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca 
(załącznik nr 4 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);  

6.4. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym 
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.5.oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców 
(składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 5 do SWZ).  

6.6. karty katalogowe reflektorów i naświetlaczy oraz pozostałych elementów 
oprzyrządowania, wymienionych w zał. nr 7 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia). 

7. W przypadku, gdy oferta lub załączone do niej dokumenty zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca zobowiązany jest do ich zastrzeżenia w sposób wymagany w art. 
18 ust. 3 ustawy Pzp. 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia  6 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 w sposób 
określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.   

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  dniu 6 czerwca  2022 roku o godzinie 12:15 w 
siedzibie Polskiego Teatru Tańca, w sali konferencyjnej na poziomie parteru.  
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3. Otwarcie ofert następuje  poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie do miniPortalu i następuje poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.   

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. 

2. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę 
należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia 
omyłek rachunkowych i pisarskich.  

3.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

4.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w  
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia11.03.2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

XV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach (dla każdej części zamówienia): 

a) Cena brutto  60 % 

b) Termin dostawy 20 % 

c) Gwarancja 20 % 

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 

a) Kryterium Cena brutto (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór: 

C = (Cmin / Ci ) x 100 x 60% 

gdzie: 

C - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i" za kryterium (C) 

Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert                               

Ci - cena brutto badanej oferty „i" 
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100 x 60% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta „i" za kryterium (C) 
z uwzględnieniem wagi kryterium. 

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego wykonawcę wynikająca ze 
wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych. 

b) Kryterium Termin dostawy (T) zostanie ocenione: 

do 90 dni od dnia zawarcia umowy 0 pkt  

do 60 dni od dnia zawarcia umowy 10 pkt 

do 30 dni od dnia zawarcia umowy 20 pkt 

Dodatkowe uwagi: 

− Maksymalny Termin dostawy wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy,   

− Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje Termin dostawy dłuższy niż 
90 dni od dnia zawarcia umowy,    

− W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje Terminu dostawy, Zamawiający uzna, że 
został zaproponowany najdłuższy Termin dostawy, tj. 90 dni od dnia zawarcia umowy.    

c) Kryterium Gwarancja (G) zostanie ocenione: 

Od 12 do 24 miesięcy 0 pkt  

Od 24 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt 

Od 36 miesięcy do 48 miesięcy 20 pkt 

Dodatkowe uwagi: 

− Wykonawca zobowiązany jest podać termin Gwarancji w pełnych miesiącach,   

− Minimalny termin Gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru,   

− Maksymalny termin Gwarancji wynosi 48 miesięcy licząc od dnia odbioru,   

− Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje termin Gwarancji krótszy 
niż 12 miesięcy,   

− W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin Gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, 
dla potrzeb obliczania punktacji termin Gwarancji będzie traktowany jak 48 miesięcy,     

− W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje terminu Gwarancji, Zamawiający uzna, 
że został zaproponowany najkrótszy termin Gwarancji wymagany przez 
Zamawiającego, tj. 12 miesięcy.   

3. Łączna ilość  punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru: 

K = C  + T + G  gdzie: 

K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę, 

C - punkty uzyskane w kryterium Cena brutto, 

T – punkty przyznane w kryterium Termin dostawy, 

G - punkty przyznane w kryterium Gwarancja. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

XVI. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY  
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1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ; 

1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 253 
ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za 
ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się 
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy 
zgodnej ze wzorem umowy, załączonym do SWZ (załącznik nr 6 do SWZ).  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 
255 ustawy Pzp. 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy 
w jednej lub w kilku z następujących form: 

3.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku:                          
07 1240 6595 1111 0010 3135 7079, w tytule przelewu należy umieścić informację: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  postępowaniu pn.: „Dostawa 
reflektorów dla Polskiego Teatru Tańca”.  

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń 
powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki 
cywilnej.  

6. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez 
wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy.  

7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, będą 
zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do 
wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – 
nieodwołalnie, bezwarunkowo i  bezzwłocznie, w terminie maksymalnie 30 dni, bez 
konieczności jego uzasadnienia. 

8. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, będą 
zawierały klauzulę, że wszelkie spory dotyczące realizacji zabezpieczenia rozstrzygane 
będą w oparciu o przepisy prawa polskiego, przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 
Zamawiającego (beneficjenta zabezpieczenia). 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszt 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust 3. 

11. Zamawiający zaznacza, że treść projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) 
przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

XVIII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. 

XIX. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 
do SWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale IX ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

Str. 14



oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że: 

1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą: 61-818 Poznań, ul. 
Stanisława Taczaka 8;   

1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskim Teatrze Tańca ,  
mail: iod@ptt-poznan.pl;   

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ust. 1 ustawy Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek 
taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp 
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc 
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 
administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

1.8.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9.posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

1.10. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ: 

− załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

− załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

− załącznik nr 3 - Wykaz dostaw, 

− załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów, 

− załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się 
o  udzielenie zamówienia publicznego dotyczące dostaw wykonywanych przez 
poszczególnych wykonawców, 

− załącznik nr 6 - Wzór umowy, 

− załącznik nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

− załącznik nr 8 – Link do postępowania oraz ID 
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