Nr sprawy: TP.0103.03.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: „SWZ”)
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa samochodu transportowego na potrzeby działalności Teatru
Pinokio w Łodzi

Zatwierdził:
(podpis kierownika zamawiającego)

Łódź, 4 marca 2022 r.
Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej
SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych
informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Pinokio w Łodzi, ul. Kopernika 16,
90-503 Łódź;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/ Pan uzyskać pod adresem
rodo@teatrpinokio.pl/ oraz telefonicznie pod numerem 42 636 59 88;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze
TP.0103.03.2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawi art. 8 i nn oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia
realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania;
6. 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;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;
9. 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;

− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych 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.
** 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.

Rozdział I Informacje o Zamawiającym
Nazwa: Teatr Pinokio w Łodzi
Adres: 90-503 Łódź, ul. Kopernika 16
Telefon: 42 636 59 88
Regon: 000 279 605
NIP: 724 000 15 92
E-mail: pinokio@teatrpinokio.pl
www: www.teatrpinokio.pl

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.

3. Postępowanie dotyczy dostawy samochodu transportowego na potrzeby działalności Teatru
Pinokio w Łodzi.
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania dodatkowych środków pochodzących z budżetu Urzędu Miasta
Łodzi, które miałyby być przeznaczone na sfinansowanie całości zamówienia.
5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4) Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 3a ustawy i tym samym nie wskazuje
żadnych wymagań w tym zakresie.
5) Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy i tym samym nie wskazuje
żadnych wymagań w tym zakresie.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu transportowego na potrzeby działalności
Teatru Pinokio w Łodzi o poniższych parametrach:
- samochód 8-osobowy z demontowanymi fotelami i możliwością dokowania przyczepy (hak);
- konieczność uciągu masy pojazdów, które uzupełniają posiadane wyposażenie transportowe
Teatru, tj: przyczepy ciężarowej lub sceny mobilnej o masie całkowitej 2000 kg;
- spełnianie norm emisji spalin (EURO 6);
- minimalna pojemność silnika: 2,0;
- minimalna moc silnika: 180 KM;
- drzwi przesuwne (prawo- i lewostronne);
- obręcze: 17 cali;
- niezależna klimatyzacja dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń (z niezależnymi nawiewami);
- podgrzewana przednia szyba;
- światła ledowe do jazdy dziennej;
- złącze USB dla każdego pasażera;
- kamera cofania;
- czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu;
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC);

- elektryczny układ wspomagania kierowcy (EPAS);
- kontrola koncentracji kierowcy;
- poduszka powietrzna - kierowcy, boczne poduszki powietrzne z przodu i kurtyny powietrzne,
pasażera z przodu (obejmująca wyłącznik poduszki powietrznej pasażera);
- system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS);
- układ hamulcowy zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem
rozdziału sił hamowania (EBD);
- układ ułatwiający ruszenie pod górę (HSA);
- fotele tylne: drugi rząd – trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane; odchylane oparcia
i podłokietniki;
- fotele tylne: trzeci rząd – trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane;
- alarm obwodowy;
- immobiliser;
- zamki drzwi: zdalne sterowanie centralnego zamka (2 kluczki z pilotem);
- stopnie boczne – wzdłuż odsuwanych drzwi bocznych – obustronne;
- komplet opon letnich i zimowych.

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy będącym
załącznikiem do SWZ.

Nazwy i kody opisujące przedmiot niniejszego zamówienia (CPV):
34115200-8

Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10
osób

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania tych podwykonawców.

Rozdział IV Podział zamówienia na części.
Zamówienie udzielane jest w całości.

Rozdział V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Rozdział VI Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy;
Realizacja przedmiotu umowy winna zakończyć się najpóźniej do 31 maja 2022 r. (termin
realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy – kryterium oceny ofert);
Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu szczegółowy termin dostawy
przedmiotu umowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że
zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do 31 maja 2022 r.

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert,
określonymi w SWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22
ust. 1b ustawy, dotyczących:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany
za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ.
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany
za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ.
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż wyk/onał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatni+
ch 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – jednej dostawy konsolety oświetleniowej do instytucji kultury, na
potrzeby realizacji scenicznych.

4. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, w
zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w niniejszym rozdziale.
7. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych
w:
a) ustawie;
b) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 23 ustawy.

Rozdział IX Podstawy wykluczenia, w tym podstawy określone w art. 24 ust.
5 pkt 8 ustawy.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w tym:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu
o zamówieniu i SWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą
wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 8 które wskazane
zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie
internetowej www.teatrpinokio.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec
wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz
pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ w formie oświadczenia będącego
załącznikiem do niniejszej SWZ.

Rozdział X Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy.
Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ,
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu
i
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zaleca aby Wykonawca skorzystał z wzoru oświadczenia będącego
załącznikiem do niniejszej SWZ.
3. Do wykonawców składających wspólną ofertę stosuje się odpowiednio Przepisy PZP oraz
zapisy niniejszej SWZ dotyczące wykonawcy. Wykonawca, który w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach (...) zawodowych, tj. doświadczeniu i/lub
kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4. Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 3 Rozdziału X
SWZ musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ i w ustawie.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
8. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy, określonych przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów.
UWAGA
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej
wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
2. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega,
nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
d) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716).;
9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik
do niniejszej SWZ.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Ustęp 11 stosuje się.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych dokumentów.

15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej
„rozporządzeniem ws. dokumentów”.

Rozdział XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z
zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania do procedury oraz informacje przekazywane
przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
pinokio@teatrpinokio.pl. W przypadku przesłania na inny adres mailowy, Zamawiający nie
gwarantuje, że wiadomość zostanie odebrana.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
pytania oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Niedopuszczalne jest przekazywanie faksem lub drogą elektroniczną:
a. oferty,
b. zmiany oferty,
c. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty,
d. złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy,
e. złożenia pełnomocnictw; także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, dla których
wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności (dostarczenie za pośrednictwem
operatora pocztowego, posłańca lub osobiście).
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w ust. 2 - oświadczenie,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust.
3 ustawy.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na
skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone
odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws.
dokumentów i w SWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone
w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu.
10. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.teatrpinokio.pl opublikował Ogłoszenie
o zamówieniu oraz niniejszą SWZ.
11. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie
ustnej lub drogą telefoniczną.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Rozdział XII Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 40 dni.

Rozdział XIII Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać
wymagania Zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryterium wyboru
ofert, warunków realizacji zamówienia, warunków umowy i sposobu obliczenia ceny oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego
wzór stanowi Załącznik do SWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzony w języku polskim, dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli
prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
Uwaga !
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą,
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i nie stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 ze zm.).
5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony
wypełniony Formularz Oferty.
6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia
ws. dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).
9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisujące ofertę.
10. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć
w miejscu wskazanym w SWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Dostawa samochodu transportowego na potrzeby działalności Teatru Pinokio w Łodzi; nr
sprawy: TP.0103.03.2022”.
Nie otwierać przed dniem ……………… godzina ………………. (zgodnie z Rozdziałem XV)
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić,
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty
zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/
opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10).
Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które
postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.
12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym
celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty,
podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym
aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy
jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem
odbioru.

Rozdział XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert: Teatr Pinokio w Łodzi
ul. Kopernika 16
90-503 Łódź
2. Termin złożenia oferty: do dnia 23 marca 2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Teatru Pinokio w Łodzi
3. Otwarcie ofert: nastąpi w holu przed Sekretariatem Teatru Pinokio w Łodzi (90-503 Łódź,
ul. Kopernika 16) w dniu 23 marca 2022 r. o godzinie 10:05
4. Każda oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust.
2 ustawy.
5. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut
przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w rozdz. XV ust. 6 SWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut
obcych.
1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi
Załącznik do SWZ.

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia,
warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy.
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres
realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych
we Wzorze Umowy).
4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący
sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż
do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający
dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując
następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną
zaokrąglone do 1 grosza;
2) w przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
podanego
w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz p odanej ilości
płatności Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest przez Wykonawcę cena
jednostkowa brutto;
3) w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia jeżeli
obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie,
że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek
na poczet wykonania zamówienia.
10. Podzielona płatność tzw. split payment: Zamawiający zastrzega, że płatność z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na rachunek bieżący Wykonawcy oraz w części obejmującej podatek VAT – na rachunek VAT Wykonawcy.

Split payment będzie stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych
za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności
lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT albo
opodatkowane stawką 0%.

Rozdział XVII Kryteria oceny ofert.
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami:
Kryteria oceny ofert
Cena
Gwarancja
Spełnienie parametrów
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Waga
60%
10%
20%
10%

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach
(1% = 1 pkt).
4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:
P= (Cn/Cb)*60+G+T
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną.
gdzie:
P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cenę oferty stanowi cena za dostawę samochodu transportowego na potrzeby działalności
Teatru Pinokio w Łodzi (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb - cena oferty badanej;
G - Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo
- odbiorczego. Gwarancja nie może być krótsza niż 5 lat.
T – Termin realizacji przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż do dnia 29 lutego 2020 r.,
w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu punktacja zostanie przyznana
zgodnie z poniższą tabelą.
Uwaga: Termin realizacji należy podać poprzez określenie maksymalnej daty wskazanej
w tabeli poniżej
Lp.
1.

Termin realizacji
przedmiotu umowy
maksymalnie do 30
września 2022 r.

Ilość punktów
0

2.
3.

maksymalnie do 30
czerwca 2022 r.
maksymalnie do 31 maja
2022 r.

2
8

W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin równy lub dłuższy niż do 30 września 2022 r.,
nie otrzyma w powyższym kryterium żadnego punktu.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin równy bądź krótszy niż do 31 maja 2022 r.,
uzyska w powyższym kryterium maksymalnie 10 punktów.

Lp.
1.
2.
3.

Okres gwarancji
1 rok
2 lata
5 lat

Ilość punktów
0
2
8

W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji równy lub krótszy niż 1 rok, nie
otrzyma w powyższym kryterium żadnego punktu.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji dłuższy lub równy 5 lat, uzyska
w powyższym kryterium maksymalnie 8 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze wartości w Formularzu oferty któregokolwiek
z kryteriów, wówczas Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 punktów.
5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska
najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach obydwu kryteriów oceny ofert. W przypadku
gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
z najniższą ceną.

Rozdział XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione
po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie
to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy.
Jeżeli wskazane próby przesłania drogą elektroniczną na ww. adres będą nieskuteczne,
zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie
internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 94 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy
w sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy

powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział
obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.

Rozdział XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XX Informacja w sprawie postanowień Umowy.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące
w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.
3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SWZ w postaci
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian.

Rozdział XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku
postępowania.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale
VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Rozdział XXII Postanowienia końcowe.
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki
do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że
oferty udostępnia się po ich otwarciu.

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie
wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
9. Zamawiający nie określa w SWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Przywołane w SWZ Załączniki stanowią jej integralną część.
Wykaz Załączników do SWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 Wzór Umowy
Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw

Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Sygn. postępowania: TP.0103.03.2022
Nazwa Wykonawcy ______________________________________________
Adres Wykonawcy ______________________________________________
TEL./FAX: ______________________________________________
e-mail: ______________________________________________
strona www ______________________________________________
NIP ______________________________________________
REGON: ______________________________________________
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę konsolety oświetleniowej
stanowiącej wyposażenie Pracowni Oświetlenia Scenicznego w Teatrze Pinokio w Łodzi,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym „Specyfikacją
warunków zamówienia”:
Kryterium 1 cena
Kryterium 1 cena

___________________zł brutto
________ zł netto + ____ % VAT

Słownie
_______________zł
brutto

Kryterium 2 gwarancja
Kryterium
paramterów

3

spełnienie

Kryterium 4 termin realizacji
zamówienia
Warunki płatności: zgodnie z zapisami SWZ, przy zastosowaniu split payment.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj.
30 dni od daty jej otwarcia.
3. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze
umowy będącej częścią składową do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
opisanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz określonymi przez zamawiającego w SWZ.

6. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
Część / zakres zamówienia (proszę określić Nazwa (firma) podwykonawcy1
procentowo lub kwotowo)

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

od nr

do nr

8. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)3:
-Mikroprzedsiębiorstwo -Małe przedsiębiorstwo -Średnie przedsiębiorstwo
9. Kompletna oferta zawiera:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Miejscowość ______________ dnia ____________ 2022 r.
____________________________________
Proszę podać nazwę i adres podwykonawcy i cześć zamówienia, która ma być realizowana przez tego
podwykonawcę.
2
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
3
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
1

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik Nr 2 do SWZ

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania na
TP.0103.03.2022
działając w imieniu Wykonawcy:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert:
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp, Art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy brzmi:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c. skarbowe,
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, 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 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,
tzn., że nie naruszyłem obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie art.
________ ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14, 16 – 20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
………………………………………..
pieczęć wykonawcy

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego SWZ nie polegam na zasobach innych
podmiotów/polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:
Nazwa podmiotu

………………………………………..
pieczęć wykonawcy

Zakres udostępnienia

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
(jeśli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów, proszę wpisać w miejsce
kropek „Nie dotyczy”)
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję
się
w
niniejszym
postępowaniu,
tj.:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………………………..
pieczęć wykonawcy

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem,
na którego zasoby powołuje się Wykonawca
(jeśli Wykonawca nie będzie zlecał żadnych części zamówienia podwykonawcom, proszę
wpisać w miejsce kropek „Nie dotyczy”)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………………………..
pieczęć wykonawcy

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej, zawodowej,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu
postawione w SWZ
………………………………………..
pieczęć wykonawcy

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z RODO
(RODO - rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (proszę o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie)

………………………………………..
pieczęć wykonawcy

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………………………..
pieczęć wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

…………………………………….
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAŁOWEJ
TP.0103.03.2022
oświadczam/y, że ………………………………………………………….. (nazwa podmiotu):
1) nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi
zmianami)*;
2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami)*;
3) wspólnie z …………………………………………………………….. należę/należymy
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami)
i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania miedzy nami nie prowadzą
do zakłócania konkurencji w niniejszym postępowaniu*:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość ..............................................., dnia ........................................ 2022 r.

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ___/___/TP.0103.03.2022
zawarta w dniu ……………….. 2022 r. w Łodzi pomiędzy:
Teatrem Pinokio w Łodzi, z siedzibą przy ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź, NIP 724-000-15-92,
REGON: 000279605
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora dr. Gabriela Gietzky’ego
przy kontrasygnacie ____________________________
zwanym dalej Zamawiającym,
a
_____________________
_____________________
NIP __________________
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 poz. 1843 ze zm.).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód transportowy na
potrzeby działalności Teatru Pinokio w Łodzi.
2. Wykonawca zapewnia, że oferowany przedmiot zamówienia będzie gwarantował najwyższą
jakość i odpowiadać będzie wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone elementy systemu są fabrycznie nowe, nie
mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań
Wykonawcy lub producenta systemu podwieszania ekspozycji, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
co oznacza m.in. zapewnienie osoby o właściwym doświadczeniu i kwalifikacjach.
§2
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
a) dostarczyć samochód transportowy do siedziby Zamawiającego;
2. Najpóźniej dzień przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest przesłać imiona
i nazwiska osób, które w jego imieniu będą realizowały przedmiot zamówienia, na adresy
mailowe pinokio@teatrpinokio.pl oraz p.terciak@teatrpinokio.pl. Ze względu na to, że Teatr
podlega obowiązkowej ochronie, jest to warunek wejścia Wykonawcy na teren Teatru w celu
realizacji przedmiotu umowy. Opóźnienie spowodowane niedopełnieniem ww. obowiązku
przez Wykonawcę, nie wstrzymuje biegu terminu przewidzianego na realizację przedmiotu
umowy.
§3

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie
maksymalnie do …………… (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu szczegółowy termin dostawy
przedmiotu umowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że
zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do 31.05.2022 r (lub zgodnie ze
złożoną ofertą).
3. W przypadku stwierdzenia podczas dostawy, że dostarczony towar nie spełnia wymogów
wskazanych w SWZ, bądź jest niezgodny z zamówieniem lub posiada widoczne wady,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na nowy, w terminie nie
przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega, że
konieczność wymiany towaru w ww. przypadku nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu
realizacji przedmiotu umowy.
4. Po dostarczeniu samochodu transportowego, w terminie do 3 dni roboczych
po dostawie, Strony przystąpią do odbioru końcowego, obejmującego odbiór jakościowy
przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru jakościowego podpisując protokół zdawczoodbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy albo odmówi dokonania odbioru,
podając na piśmie przyczyny odmowy.
5. Odmowa dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jest jednoznaczna z opóźnieniem w wykonaniu umowy przez Wykonawcę przez
okres liczony od dnia, w którym Wykonawcę powiadomiono o odmowie odbioru końcowego
do dnia, w którym Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, po
ponownym sprawdzeniu wykonania przedmiotu umowy.
6. Najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji towaru (bez ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu), zgodnej z warunkami określonymi
w Umowie oraz gwarancji producenta na towar.
7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili
przyjęcia towaru przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy wynikłe w trakcie transportu.
§4
1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ………………. zł netto + 23% VAT, co daje ……………. zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do jej
zrealizowania, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego pod
warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru prac zgodnie z § 3. W przeciwnym
wypadku termin zapłaty zostanie odroczony do czasu należytego wykonania dostawy, a za ten
okres Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki.
4. Zamawiający oświadcza, że płatność będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie
płatności w terminie.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dwa numery rachunków, w celu
dokonania płatności podzielonej.
§5
1. Wykonawca udziela ….. lat gwarancji na samochód transportowy (zgodnie ze złożoną
ofertą), liczonych od daty podpisania, bez uwag, protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Gwarancja wykonawcy o której mowa w ust. 1 dotyczy dostarczonego samochodu
transportowego.
3. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
i w treści umowy. Wykonawca może rozszerzyć warunki gwarancji o ile warunki gwarancji –
załącznik nr 2 do umowy i umowa nie regulują poszczególnych spraw inaczej i/lub nie regulują
je mniej korzystnie dla Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany jego całości
lub części objętych gwarancją, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu.
5. Zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru dokonane pocztą elektroniczną na adres
_____________uważane będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie
zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie może
przekroczyć 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego.
6. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych
przysługujących mu z tytułu rękojmi.
7. W przypadku nie przystąpienia albo nie wykonania naprawy lub wymiany towaru z tytułu
gwarancji w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Zamawiający ma prawo dokonać
odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego
w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po ostatecznym dniu na realizację
przedmiotu zamówienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wady;
c) za opóźnienie w podjęciu naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia liczony po upływie 10 dni od momentu zgłoszenia,
d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
e) za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
f) za brak opisu opakowań lub niezgodność w opisie ze wskazanymi kryteriami – w wysokości
500,00 zł brutto za każdą niezgodność.
2. Powyższe kary umowne określone w ust. 1 mogą być naliczone i dochodzone samoistnie
(niezależnie od siebie), w każdym przypadku wystąpienia podstawy do ich naliczenia.
3. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bez składania w tym względzie
odrębnego oświadczenia.
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu Stron.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie w przypadku
nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub nastąpi likwidacja jego przedsiębiorstwa;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) Wykonawca sprzedaje towar o niższych parametrach niż w ofercie.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych.
5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane
na drodze sądowej przez Sąd w Łodzi.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia
odstąpienia od umowy.
§8
1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności, co do wszelkich innych informacji
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej
wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie
z innych źródeł.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 6 nie narusza obowiązku
którejkolwiek ze Stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania
do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.
4. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane wyłącznie
do celów związanych z umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zasad określonych
w rozporządzeniu 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
5. Zamawiający, jako administrator danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zasad określonych
w rozporządzeniu 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje, że
dane osobowe Wykonawcy oraz osób za pomocą których realizuje on zamówienie, będą
przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania
(również w przypadku kontroli postępowania przez uprawnione podmioty).

§9
1. Wykonawca może powierzyć część realizacji zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał nazwę Podwykonawcy i zakres jego prac
przed rozpoczęciem przez niego realizacji części zamówienia.
§ 10
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu
umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich
warunki:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, m.in. w przypadku siły wyższej,
konieczności zmiany daty końcowej wskazanej w § 3 ust. 2, w przypadku gdy dostawa i montaż
będą opóźnione ze względu na prace prowadzone w budynku A, wówczas Zamawiający
wydłuży okres realizacji przedmiotu umowy o czas powstałego opóźnienia.
b) zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych;
c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez
Zamawiającego;
d) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, m.in. istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
e) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego
f) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany stawki podatku VAT,
wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. wynagrodzenia lub opłat dla
ZUS/.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych polegających na powtórzeniu
wykonanych prac w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
§ 11
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.

Załącznik Nr 1 do umowy ……………………………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zgodnie z rozdziałem III SWZ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu transportowego na potrzeby działalności
Teatru Pinokio w Łodzi o poniższych parametrach:
- samochód 8-osobowy z demontowanymi fotelami i możliwością dokowania przyczepy (hak);
- konieczność uciągu masy pojazdów, które uzupełniają posiadane wyposażenie transportowe
Teatru, tj: przyczepy ciężarowej lub sceny mobilnej o masie całkowitej 2000 kg;
- spełnianie norm emisji spalin (EURO 6);
- minimalna pojemność silnika: 2,0;
- minimalna moc silnika: 180 KM;
- drzwi przesuwne (prawo- i lewostronne);
- obręcze: 17 cali;
- niezależna klimatyzacja dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń (z niezależnymi nawiewami);
- podgrzewana przednia szyba;
- światła ledowe do jazdy dziennej;
- złącze USB dla każdego pasażera;
- kamera cofania;
- czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu;
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC);
- elektryczny układ wspomagania kierowcy (EPAS);
- kontrola koncentracji kierowcy;
- poduszka powietrzna - kierowcy, boczne poduszki powietrzne z przodu i kurtyny powietrzne,
pasażera z przodu (obejmująca wyłącznik poduszki powietrznej pasażera);
- system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS);
- układ hamulcowy zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem
rozdziału sił hamowania (EBD);
- układ ułatwiający ruszenie pod górę (HSA);
- fotele tylne: drugi rząd – trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane; odchylane oparcia
i podłokietniki;
- fotele tylne: trzeci rząd – trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane;
- alarm obwodowy;

- immobiliser;
- zamki drzwi: zdalne sterowanie centralnego zamka (2 kluczki z pilotem);
- stopnie boczne – wzdłuż odsuwanych drzwi bocznych – obustronne;
- stopnie boczne – wzdłuż odsuwanych drzwi bocznych – obustronne;
- komplet opon letnich i zimowych.

Załącznik Nr 2 do umowy ……………………………
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony samochód transportowy na okres ……….. lat,
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania, bez uwag, protokołu zdawczoodbiorczego.
3. Gwarancja na zakupiony samochód transportowy nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza
uprawnień Zamawiającego, które wynikają z niezgodności towaru z umową oraz z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszystkie prawa przysługujące Zamawiającemu, które wynikają z niniejszej gwarancji, mają
zastosowanie według prawa kraju, w którym nastąpiła sprzedaż.
5. W ramach niniejszej gwarancji i przez cały okres jej obowiązywania, na podstawie
zgłoszonej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dokonać w następującej kolejności:
usunięcia wady lub naprawy towaru albo jego części, a w razie braku powyższej możliwości –
wymiany towaru (lub jego części) na nowy, wolny od wad.
6. W procesie reklamacji Wykonawca nie może żądać przedstawienia przez Zamawiającego
oryginalnego opakowania towaru.
7. W procesie reklamacji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przyjechać na miejsce
zamontowanego reklamowanego towaru.
8. Gwarancja obejmuje w szczególności:
a) koszty związane z naprawami w przypadku uwzględnienia reklamacji;
9. Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglądzie w czasie normalnego starzenia się produktu.
10. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw samochodu
transportowego i wymiany jego całości lub części objętych gwarancją, w tym koszty dojazdu,
transportu, demontażui montażu uszkodzonych elementów.
11. Zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru dokonane pocztą elektroniczną na adres
mailowy ________________ uważane będzie za skutecznie doręczone. Zgłoszenie, w miarę
możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez
Wykonawcę nie może przekroczyć 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez
Zamawiającego.
12. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków
prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.
13. Integralną częścią niniejszego dokumentu jest karta gwarancyjna producenta towaru
i warunki gwarancji producenta, z zastrzeżeniem punktu 8.
14. Warunki gwarancji producenta przekazane przez Wykonawcę będą miały zastosowanie,
o ile niniejszy dokument i umowa nie regulują poszczególnych spraw inaczej i/lub nie regulują
ich mniej korzystnie dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 3 do umowy ……………………………
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Z DNIA ………………………………………
1. Strony
Zamawiający:
……………………………………………………………………………
Przedstawiciel Zamawiającego:
……………………………………………………………………….…..
Wykonawca:
…………………………………………………………………………….
Przedstawiciel Wykonawcy
……………………………………………………………………………
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu transportowego na potrzeby działalności Teatru Pinokio w Łodzi w ilości,
parametrach i specyfikacji określonej w SWZ oraz w umowie nr _____________________
3. Ustalenia stron
1) Stwierdzam, że Zamawiający odbiera przedmiot zamówienia bez uwag.*
2) Stwierdzam, że Zamawiający nie odbiera przedmiotu zamówienia z następujących
przyczyn*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w/w usterek/błędów w przedmiocie dostawy
w terminie
…………………………………………………………………………………………………
……………………..……..
Podpisy:

Ze strony Zamawiającego:

Ze strony Wykonawcy:

Protokół wykonano w dwóch egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
*niepotrzebne skreślić

