Kraków, dnia 9 lipca 2021 r.

Postępowanie nr: 2/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej w skrócie SWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni
przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie.
I.
1.
2.
3.
4.

ZAMAWIAJĄCY.
Pełna nazwa Zamawiającego: Teatr KTO.
Adres: ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków.
REGON: 356901227.
Strona internetowa postępowania:
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=15637
5. Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=15637
6. Numer telefonu: 126237300.
7. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami: Danuta Kulesz-Różycka, email: danuta.rozycka@teatrkto.pl
8. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:
09.00-16.00.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
szacunkowej powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129,
dalej w skrócie Pzp lub ustawa Pzp).
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.).
3. W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i
zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ,
a składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa
w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
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najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (ESPD), jak i innych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, czyli
oświadczeń i dokumentów podmiotowych.
5. Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące
dostaw.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa wielofunkcyjnego systemu
elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla
potrzeby Teatru KTO w Krakowie, umożliwiającego realizację widowisk artystycznych
i przedstawień teatralnych w przestrzeni Ogrodu.
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z
realizacją projektu: pn. „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby
Teatru KTO” w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie,
wyładunek oraz wniesienie wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego do
wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne
i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne
cechy zawierają Załącznik 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
stanowiący integralną część SWZ.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać najwyższe standardy w zakresie
wymogów technicznych dotyczących systemów elektroakustycznych, dedykowanych
zastosowaniom profesjonalnym, musi być wolny od wad materiałowych, fizycznych i
prawnych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2020 roku.
6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot
zamówienia. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający
ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać już
w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia lub składające się na niego poszczególne produkty spełnia wymagania i
parametry jakościowe, techniczne oraz funkcjonalne określone w SWZ, bądź też
przewiduje rozwiązania lepsze niż wymagane. Przez równoważność należy rozumieć
konieczność wykazania i faktycznego posiadania przez oferowane produkty parametrów
jakościowych, technicznych i funkcjonalnych na poziomie, co najmniej takim jak opisane
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w SWZ. Przy oferowaniu rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wykazać
jednoznacznie w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi
w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy jakościowe,
techniczne lub funkcjonalne pozwalające na faktyczną ocenę równoważności, a tym
samym udowodnić zgodność oferowanych produktów z wymaganiami SWZ wraz z
wykazaniem równoważności (na przykład kompletne karty charakterystyki lub karty
katalogowe, prospekty, katalogi, foldery, oświadczenia producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia).
8. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
9. Postępowanie niniejsze oznaczone jest sygnaturą 2/2021. We wszystkich kontaktach
z Zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania Wykonawcy winni się
posługiwać sygnaturą postępowania.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika
Zamówień CPV: 32342300-5 – Mikrofony i zestawy głośnikowe
32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający
32342000-2 – Urządzenia głośnikowe
32341000-5 – Mikrofony
32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie
34999100-7 – Generatory sygnałowe
32343100-0 – Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32351000-8 – Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
31350000-4 – Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i
sterowania
31720000-9 – Urządzenia elektromechaniczne
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
30211000-1 – Komputery wysokowydajne
44613300-3 – Standardowe pojemniki do przewozu ładunków
44619000-2 – Inne pojemniki
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt VI SWZ oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
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2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca musi znajdować się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca musi posiadać zdolność
techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:
2.4.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę
wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego, o wartości co najmniej 500 000,00 zł
(pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o złożone na wezwanie Zamawiającego; oświadczenie Wykonawcy zawarte w
JEDZ, dokumenty i oświadczenia.
VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawcę:
2.1 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,
2.2 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,
2.3 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,
2.4 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
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wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych,
2.5 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2.6 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
VII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
1.Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 369
z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ,
1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
1.3 oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw
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wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, jak i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ,
1.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
1.5 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 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 wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub
inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem i dokumentami, o których
mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówieni (ESPD)
złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że
informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe i aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
5.1 zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.2 powyżej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
5.2 zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.4 powyżej składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
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rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące
terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 5 powyżej.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas
gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dziennik Ustaw z 2020r.
poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. 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 (Dziennik Ustaw z
2020r. poz. 2452).
9. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję
formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu
dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez
Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml,
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu
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oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego
formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
9.1 w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w
odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje
wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III,
9.2 w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego
wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B,
C i D,
9.3 Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
4.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
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4.3 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, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy Pzp, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych powyżej, 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, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw
do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
8.1 składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ,
8.2 składa w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji
C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów) oraz przedkłada
w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednie oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
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10. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
11.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
11.2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty
musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o
ile są znani na etapie składania ofert.
11.3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w
formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1.3 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego
z Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
wymienione w Rozdziale VIII składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
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/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta
musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Danuta
Kulesz-Różycka, email: danuta.rozycka@teatrkto.pl
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3. 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”.
4. 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).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
6. 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.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr
9 do niniejszej SWZ.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
10. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
11. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
13. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
15. 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 oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
3. Wraz z ofertą powinny być złożone:
3.1 wypełniony w sposób jednoznaczny Załącznik A do Formularza Oferty zawierający
specyfikację zaoferowanych urządzeń
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3.2 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osoby umocowane (jeżeli dotyczy);
3.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika
Pełnomocnictwa, o których mowa w ustępach 3.-2 i 3.3 powyżej, powinny być złożone w
formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz zostać przekazane w
ofercie.
3.4 dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu
– o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 3 (jeżeli dotyczy).
3.5 dowód wniesienia wadium.
4. Oferta z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf powinna być
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do
porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza
się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując
zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm.).
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał ustalonego podatku VAT.
4. 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.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych
(PLN).
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w
wysokości wynoszącej kwotę 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 Pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych
polskich na konto Zamawiającego nr 51 1020 2892 0000 5002 0655 1305, z dopiskiem:
Postępowanie nr: 2/2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez konieczności potwierdzania
tych okoliczności,
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium,
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert),
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub co najmniej numer
przedmiotowego postępowania,
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr KTO w Krakowie.
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.
58 ustawy Pzp), Zamawiający zaleca aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), przy czym Zamawiający uznaje, iż poręczenie lub gwarancja wadialna
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wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który jest prawidłowo umocowanym
pełnomocnikiem uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz pozostałych członków
konsorcjum, spełnia wymagania ustawowe, nawet jeśli w treści samej gwarancji
wadialnej nie wskazano faktu istnienia konsorcjum,
5.8 musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1 pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
6.2 poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z
ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp
zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
8.1 upływu terminu związania ofertą,
8.2 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
8.3 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
9.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
9.2 którego oferta została odrzucona,
9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
9.4 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 powyżej, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, a zwrot wadium wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu następuję poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2)4) ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
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12.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.
128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył odpowiednio
przedmiotowych środków dowodowych lub podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.
2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
12.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
12.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było
wymagane),
12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.08.2021 r. - do godziny 13:00 na zasadach
opisanych w Rozdziale XI i XII SWZ.
2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania
ofert nie może wycofać złożonej oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r. o godzinie 13:30 za pomocą aplikacji do
szyfrowania
ofert
dostępnej
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem
Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych
narzędzi do przekazu wideo on-line.
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XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 09.10.2021r.
XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena
- 60%,
Gwarancja - 40%,
2. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże ceny oferty Zamawiający odrzuci
jego ofertę jako niezgodną z postanowieniami niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże oferowanego okresu gwarancji, a złoży pozostałe oświadczenia, Zamawiający
przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji i otrzyma w
ramach tego kryterium 0 pkt, chyba że zaistnieją okoliczności umożliwiające
zastosowanie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie
kryterium cena, wynosi 100.
3. Punkty przyznawane w kryterium gwarancja będą przyznawane w następujący
sposób:
Punkty przyznawane za kryterium okres gwarancji będą liczone wg następującego
wzoru:
G = ((Go-24)/12) x 100
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję na całość zamówienia
w miesiącach,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36 miesięcy, natomiast
za zaoferowanie wymaganego minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji
Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie
kryterium gwarancja wynosi 100.
4. Punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów zostaną przemnożone przez
odpowiednie wartości wskazane jako waga danego kryterium, a następnie zsumowane.
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Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wszystkie obliczenia punktów będą
dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny,
tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego:
1.1 Umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę,
1.2 wykaz podwykonawców o ile Wykonawca na etapie podopisywania umowy
przewiduje ich udział.
2. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentów określonych w pkt. XVIII 1.
SWZ skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy, która będzie oznaczać
uchylanie się od zawarcia umowy.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały
określone w Załączniku 4 do SWZ.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 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.
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty
przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego.
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4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.
5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym.
6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego i jeżeli koniec terminu do
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
7. Odwołanie przysługuje na:
7.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy,
7.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub
konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
7.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9. Odwołanie wnosi się:
9.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a),
9.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a).
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
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a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.
11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 i 10 powyżej wnosi się w
terminie:
a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w
przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku
postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki,
c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki.
13. Szczegółowy zakres i elementy odwołania określone są w art. 516 ustawy Pzp.
14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
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16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
20. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej
księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego stosuje się.
21. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale
IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia, jest Teatr KTO, ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia oraz wypełnienia obowiązku
archiwizacyjnego. Dane osobowe wskazanych osób będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane
dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO , prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO , prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także później tj. w związku z
realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te
podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących
przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku
jakichkolwiek pytań w zakresie RODO możliwy jest kontakt poprzez adres email:
sekretariat@teatrkto.pl Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zgody osoby
fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w
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składanej ofercie. Jednocześnie wskazuje się, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust 3 ustawy Pzp;
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
XXIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień podobnych ani dodatkowych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji
lokalnej ani sprawdzenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, za wyjątkiem udostępnionych
w niniejszej SWZ i jej załącznikach.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
Załączniki do SWZ
· Załącznik 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
· Załącznik 2 do SWZ – Formularz Oferty
· Załącznik A do Formularza Oferty - specyfikacja zaoferowanych urządzeń
· Załącznik 3 do SWZ - Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)
· Załącznik 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
· Załącznik 5 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów
· Załącznik 6 do SWZ – Formularz oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej
· Załącznik 7 do SWZ – Wykaz dostaw
· Załącznik 8 do SWZ - link do postępowania oraz ID postępowania
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Załącznik 2 do SWZ
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wielofunkcyjnego systemu
elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru
Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie, działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
adres siedziby Wykonawcy, adres skrzynki
Epuap, NIP, REGON

nazwa (firma) Wykonawcy,

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę ................ zł brutto (słownie brutto:
.................................) w tym kwotę netto: ............ zł (słownie netto: ..........) plus podatek VAT
.....% w kwocie: ......................... zł (słownie złotych: ........................................).
2. Oferujemy [___] miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia*warunek dodatkowo
punktowany

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ
4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ;
5. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od
daty zawarcia umowy.
6. oświadczamy, że akceptujemy warunki rozliczeń i płatności określone przez
Zamawiającego we projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną
część SWZ.
7. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących
informacji: [___]
8. oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu
podwykonawców
(podać
nazwę
firmy
oraz
zakres
przedmiotowy)
……………………………………
9. oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym
przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.
- *niepotrzebne skreślić

10.Oświadczamy, że wybór oferty:
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług) objętych przedmiotem zamówienia.
- *niepotrzebne skreślić

11.Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i
porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji
umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.), oraz z klauzulą informacyjną
dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy
obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych
przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
imię i nazwisko/firma: [___]
adres: [___]
e-mail: [___]
Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___]
Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach.
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Załącznik 7 do SWZ
WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia
(zgodnie z Rozdziałem V pkt 2.4.1 SWZ)
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego
Data rozpoczęcia
(dzień - miesiąc –
rok)
Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Opis zrealizowanej
dostawy

Całkowita wartość
zamówienia
Data zakończenia
(dzień - miesiąc rok)

1
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Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM

Biorąc udział w postępowaniu na dostawę wielofunkcyjnego systemu
elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru
Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie.,
oświadczamy, że :
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli
ofertę w niniejszym postępowaniu *)
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. z późn. zm.).
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej
samej grupy kapitałowej , o ile dotyczy*)
1.

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

2.

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca o ile dotyczy może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 5 do SWZ
(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby
podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y)
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp
Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…...............................…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*
Oświadczamy, że w postępowaniu na dostawę wielofunkcyjnego systemu
elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru
Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie.,
zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…...............................…..
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*
W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi zasobami w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych zasobów podaję:
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1) zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…...............................…..
(wskazać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe,
sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia
itp., odpowiednio o ile dotyczy)
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…...............................…..
(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy
wykonywaniu zamówienia publicznego)
3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…....................
(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.)
4) czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
czynności, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…...............................…..
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(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług,
dostaw lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający
zasoby)
5) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji odpowiednio o ile dotyczy usług,
dostaw lub robót budowlanych, których wskazane powyżej zdolności dotyczą.
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