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PRZETARG NIEOGRANICZONY 
pn. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej 

Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. 
 
 
 

 

Zamawiający: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

Adres:  40-084 Katowice, ul. Sokolska 2 

Adres URL: www.filharmonia-slaska.eu 

Adres e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu 

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

Telefon: 32 351 17 19 
 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
 

w sprawach procedury: Joanna Masarczyk-Bełz 

telefon: 512 016 939   

e-mail: fszamp@gmail.com 

w sprawach merytorycznych: Adrian Mendera 

  telefon: 512 937 343   

e-mail: fszamp@gmail.com 
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1.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice  
 
2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 tys. EURO na podstawie art. 10 ust. 
1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) 
zwanej dalej upzp oraz rozporządzeń wykonawczych, z zastosowaniem procedury określonej w art. 24 aa 
upzp. 
 
3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający)  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje  
 Dostawę transportem własnym Wykonawcy wszystkich elementów systemu nagłośnienia wraz 

z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem do siedziby Filharmonii Śląskiej w Katowicach 
przy ul. Sokolskiej 2,  

 Montaż, konfigurację, strojenie i uruchomienie dostarczonych urządzeń i oprzyrządowania w sali 
koncertowej Filharmonii Śląskiej 

 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego systemu 
nagłośnienia w wymiarze 4 godzin zegarowych.  

2. Dostarczony w ramach niniejszego zamówienia sprzęt powinien być fabrycznie nowy, z rokiem 
produkcji nie starszym niż 2020, wolny od wad, oryginalnie zapakowany i odpowiadający wymaganym 
normom jakościowym. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących spoza fabrycznej i oficjalnej 
produkcji.  

3. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować urządzenia i oprzyrządowanie dowolnego 
producenta, pod warunkiem że posiadają one minimalne parametry równe lub lepsze od opisanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
Załącznik nr 1 do SIWZ.  

4. Wykonawca dostarczając urządzenia i instalując je w sali koncertowej musi uwzględnić wykonanie 
instalacji okablowania w taki sposób aby nie naruszała estetyki sali koncertowej. Wszystkie ingerencje 
w infrastrukturę Sali muszą być każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego. Ponadto 
wszystkie zdemontowane na czas instalacji elementy wyposażenia sali koncertowej Wykonawca musi 
przywrócić do stanu pierwotnego.  

5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do 
kontaktów. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt. 

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na system nagłośnienia na okres wskazany w ofercie, jednak 
nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z kodeksu cywilnego.  

7. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia usterki w działaniu urządzenia 
lub sprzętu, czas reakcji serwisu nie był dłuższy niż 60 godzin od momentu dokonanego zgłoszenia.  
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Zgłoszenia będą każdorazowo dokonywane drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres 
poczty elektronicznej. W przypadku konieczności serwisu uszkodzonego urządzenia poza siedzibą 
Filharmonii Śląskiej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze.  
Przez czas reakcji serwisu rozumie się okres, w którym zostanie usunięta usterka albo dostarczone 
i zainstalowane urządzenie zastępcze. Wykonawca może zaproponować skrócenie wymaganego czasu 
reakcji serwisu. Ostateczny czas reakcji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy, co będzie 
stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – patrz kryteria 
oceny ofert. 

8. Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów 
technicznych systemu nagłośnienia w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy 
licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru systemu nagłośnienia, tj. odbioru bez 
zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis oferowanego sprzętu 
na terenie Polski lub posiadał podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania.  
 

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia.  
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty 
czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równo-
ważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu 
Zamówienia (zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp).  
Za równoważne pod względem techniczno-użytkowym w stosunku do wskazanego urządzenia Zamawiający 
uzna takie oferowane przez Wykonawcę urządzenie, które posiada równoważną pod względem 
technicznym budowę, gabaryty, wyposażenie, zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co 
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia.  
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez 
Zamawiającego, Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wskazać markę i model proponowanego 
urządzenia równoważnego oraz dołączyć do oferty jego specyfikację.  
 
4. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE.  
1. Składanie ofert częściowych nie dotyczy niniejszego postępowania.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
5.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 7 upzp. 
 
 6. PODWYKONAWSTWO.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie zamówienia. 
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7. 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”, Zamawiający 
informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym 

postępowaniu jest Zamawiający. 
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@filharmonia-slaska.eu. 
3. Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane 

będą na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy lub działaniami zmierzającymi do 

jej zawarcia. 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych , dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami lub wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów. 
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 
oraz art. 96 ust. 3 upzp.   

5. Dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie 
z art. 97 ust. 1 upzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych 
osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach upzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z upzp.   

7. W odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 
a) prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących na podstawie art. 15 RODO. 

W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szcze-
gólności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

b) W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez 
Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspół-
miernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania; 

c) prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych 
osobowych na podstawie art. 16 RODO (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z upzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników); 

d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 
18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ogranicze-
nia 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). 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
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9. Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia przepisów 
RODO dotyczących: 
a) prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż pod-

stawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmio-
towym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
8.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 grudnia 2020 r. 
 
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 
Z POSTĘPOWANIA.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 upzp. 
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub 

którego upadłość ogłoszono, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) upzp. 
3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym 

mowa w pkt. 9 ust. 1 i 2 SIWZ jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólnie ofertę nie 
podlega wykluczeniu.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1b  upzp, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do instalowania nagłośnienia, o ile wynikają 
z odrębnych przepisów. 

6. Wykonawca, zgodnie z art. 22a upzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. Zamawiający nie stawia innych warunków udziału w postępowaniu. 
 
10.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą stanowiącą  2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadcze-
nia, o których mowa w pkt. 10 ust. 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców składających wspólnie ofertę.  

3. Zamawiający nie wymaga innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postę-
powaniu. 

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z art. 23 ust. 2 upzp, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału lub 
uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa.  
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5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia ich z udziału w postępowaniu, dołącza do oferty  oświadczenia 
podwykonawców według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego informa-
cji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) upzp. Wraz 
z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 4 do SIWZ. 

7. Jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700), Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) 
upzp. W takim przypadku Wykonawca wskazuje, które dokumenty lub oświadczenia są w posiadaniu 
Zamawiającego lub wskazuje na dostępność ww. oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy wskazać 
konkretny adres internetowy). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wyklu-
czeniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że konieczne jest unieważnienie postępowania.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. z 2020 r., Poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
11.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania za pomocą poczty lub drogą 

elektroniczną z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.   
2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z zachowaniem 

prawidłowej formy pisemnej opisanej w pkt 14 SIWZ  pod rygorem nieważności. 
3. Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną 

wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
4. Zamawiający preferuje przekazywanie pytań, wniosków oraz informacji drogą elektroniczną w formie 

edytowalnej. 
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie postępowania są: 

w sprawach procedury: Joanna Masarczyk-Bełz 

telefon: 512 016 939   

e-mail: fszamp@gmail.com 

w sprawach merytorycznych: Adrian Mendera 

  telefon: 512 937 343   

e-mail: fszamp@gmail.com 
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12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 
 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.      
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Ofertę stanowić będzie 

wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Wszystkie kartki oferty należy zszyć, oprawić lub 
złożyć w innej formie uniemożliwiającej ich rozsypanie.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Oferta musi zawierać:  
3.1. Wypełniony formularz oferty, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ  
3.2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 
3.3. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa 

lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać 
zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.  

3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców – 
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 
pełnomocnictwo złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

6. Formularz oferty winien być wypełniony w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze, 
nieścieralnym tuszem lub atramentem, bez wprowadzania modyfikacji poza wypełnieniem formularza 
w miejscach do tego przeznaczonych.  

7. Wszystkie zapisane strony oferty (wypełniony formularz oferty z załącznikami) powinny być 
ponumerowane poczynając od pierwszej strony oferty poprzez wszystkie strony załączników, 
a informacja o liczbie zapisanych stron powinna być zamieszczona w wypełnionym formularzu 
ofertowym. 

8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY 
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w 
sposób trwały.  

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta 
(opakowanie) ma być zaadresowana do Zamawiającego: 
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Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice  

   opatrzona nazwą oraz adresem Wykonawcy oraz zawierać następujący tekst: 
 

OFERTA na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej  
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego”.   

Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2020 r. przed godz. 09:15 

 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2020 r. o godzinie 09:00.  
2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. do sekretariatu Filharmonii Śląskiej im. Henryka 

Mikołaja Góreckiego przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach. 
3. Oferty złożone po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 upzp, zostaną niezwłocznie zwrócone. Z zawartością 

ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10 grudnia 2020 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego 

w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2, w sekretariacie. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wymienione w art. 86 ust. 4 upzp: 

a) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
b) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje wymienione 
w pkt. 6 SIWZ, zgodnie z art. 86 ust. 5 upzp: 

 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia w sposób zgodny z warunkami  stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie, dokładnością do 2 miejsc 

po przecinku. 
3.  W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług VAT (osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej, podają kwotę netto). 
4. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w Polsce. 

5. Wykonawca informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Brak wskazania powyższej informacji w treści 
załącznika nr 1 do SIWZ będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

6. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wszystkie elementy 
dostawy danej części zamówienia. 

7. Jeżeli oferta Wykonawcy zawierać będzie – zdaniem Zamawiającego – rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci 
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ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów: 

a)  cena   (C) - 60% 
b)  gwarancja  (G) - 20% 
c)  serwis  (S) - 20% 

 
Zasady przyznawania punktów:  

                  
1.    Kryterium Cena (C)  o wadze 60% 
 
Zasady przyznawania punktów  za zaproponowaną cenę (C):  
 
            Min. cena zaproponowana w złożonych ofertach w zł  
C = -------------------------------------------------------------------------------  x  100 pkt  
                         Cena w badanej ofercie w zł 

 
Wyniki obliczeń będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w Polsce. 
 
2. Kryterium Gwarancja (G) o wadze 20% 
 
Zasady przyznawania punktów za zaproponowany okres gwarancji (G):  
 
                Okres gwarancji w badanej ofercie w miesiącach 
G = ---------------------------------------------------------------------------------  x  100 pkt  
                     Maksymalny okres gwarancji = 60 miesięcy 

 
przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy. 
Wyniki obliczeń będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
3. Kryterium Serwis (S) o wadze 20% 
 
Zasady przyznawania punktów za zaproponowany czas reakcji serwisu (S):  
 
        Min. czas reakcji zaproponowany w złożonych ofertach w godzinach 
S = --------------------------------------------------------------------------------------------  x  100 pkt  
                             Czas reakcji badanej oferty w godzinach 

 
przy czym maksymalny czas reakcji wynosi 60 godzin. Wyniki obliczeń będą dokonywane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
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Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona z algorytmu: 
W= C x 60% + G x 20% + S x 20% 

gdzie: 
W -  wynik ostateczny oceny oferty 
C -  wynik za kryterium cena wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 1 
G -  wynik za kryterium gwarancja wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 2 
S   -   wynik za kryterium Serwis wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 3 

Wynik oceny zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, tę która uzyska największą ilość punktów. 

 
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia w PLN. 
 
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 upzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,  
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ww. ust. 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 
jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy, 
w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa ta winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy między wykonawcami (obejmującego 
okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 upzp. 

 
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.  
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1. Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej – odwołań, skarg – zawarte są w dziale 

VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów upzp.  
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3. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami upzp czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie upzp.  

5. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 upzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 upzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia;  
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami upzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
pomocy środków komunikacji elektronicznej.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
upzp, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21 ust. 9 i 10 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego.  

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
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16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami tego postępo-
wania, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie 
elektronicznej lub ustnie do protokołu.  

18. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu 
Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystą-
pił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniesie 
sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, 
Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

20. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu 
i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedze-
niu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 
do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po 
stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

21. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawia-
jącego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo 
w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.  

22. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępo-
wania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący nie wycofał 
pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.  

23. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 
24. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi 

Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań, jeżeli zostały one złożone w tym samym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.  

25. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

 
22. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
23. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
24. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH 
ZWROT.  
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art. 93 

ust. 4 upzp. 
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25. INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A upzp.  
Nie dotyczy. 
 
26 INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 UPZP.  
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 upzp.  
 
27. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2  
pkt 2 UPZP.  

Nie dotyczy 
 
28.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego  
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia dot. podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz warunków 

udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 5. Wzór umowy  
 

 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
 
 
 
 


