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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  

o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 Wykaz usług 

Załącznik nr 7      Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

 

 

 



  3 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Polska Organizacja Turystyczna (POT) 

ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  

Fax:  +48 22 5367004 

www.pot.gov.pl 

e-mail: pot@pot.gov.pl 

REGON: 016213775 

NIP: 525-21-50-196 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

w trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia nie przekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  

(tj. 144 000 EURO). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup Ekranu Led wraz z jego wdrożeniem 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 32351200-0. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 

dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

12. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić 

w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający 

nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

W zależności od terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, nie później 

niż 10 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

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

http://www.pot.gov.pl/
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1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie postawił szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie postawił szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

ii. w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie), wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje): co najmniej 3 

usługi, każda usługa wykonana w ramach oddzielnej umowy, o wartości nie 

mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający uzna 

wykonanie co najmniej 3-ech projektów, każdy obejmujący swoim zakresem 

dostawę ekranu LED o powierzchni co najmniej 12 m2, rozstawie piksela 

<=3mm, przy czym Co najmniej jeden z wymienionych wyżej wdrożonych 

ekranów musiał być umieszczony na platformie jezdnej (umieszczonej na 

rolkach/kółkach umożliwiających przesuwanie ekranu bez konieczności jego 

demontażu) 

iii. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, 

że:  

 Dysponuje osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia, która w 

ostatnich trzech latach zaprojektowała konstrukcje  3 ekranów LED o 

powierzchni co najmniej 12 m2, rozstawie piksela <=3mm, mieszczonego na 

platformie jezdnej (na rolkach/kółkach umożliwiających przesuwanie ekranu 

bez konieczności jego demontażu).  

2. 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 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie 

jeżeli Wykonawcy potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 

V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych,  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 

4) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
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1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

2) Zamawiający oceni, 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 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

6. Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 

ustawy Pzp. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego 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 i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 7. 

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu  

o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 

VI, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

11. Ponadto o realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy będący  

w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej SIWZ. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

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

o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 
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3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a 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. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób 

bezsporny spełnienie warunku określonego w rozdz. 5, pkt 1 ppkt 2 lit. c) ii. 

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 SIWZ.  

b) Wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

spełniających warunek postawionym w rozdz. 5, pkt 1 ppkt 2 lit. c) iii., 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

c) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w formie pisemnej 

(oryginał). W powyższej sytuacji w celu oceny, czy Wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda, które określają w szczególności: 

-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonaniu zamówienia, 

-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, 

-czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 
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7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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). 

9. Ponadto do oferty należy załączyć: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) pełnomocnictwa. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą 

przekazywane: 

a) pisemnie na adres Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8,  

00 – 613 Warszawa, lub 

b) faksem na numer +48 22 536 70 04, lub 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: lukasz.krawczyk@pot.gov.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron  

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

4. 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 oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Pełnomocnictwa należy złożyć w formie 

oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub kopii 

(odpisu) notarialnie poświadczonej. 

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

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

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 
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6. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła 

zapytania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 

internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 

8. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami Łukasz Krawczyk -  

tel. 22 536 70 34. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp pozostanie związany ofertą przez 

okres 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 

ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane  

i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie  

z wpisem do właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone 

(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, 

oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału  

lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz 
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z tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia 

i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną 

do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów, jak też 

ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu  

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznakowaniem: 

tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielone od pozostałych jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informację stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty i informacje złożone wraz  

z ofertą są jawne. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez 

wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych 

uprawniających do dokonania zastrzeżenia. 

15. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają 

ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez 

wskazanie przyczyn faktycznych i wskazanie spełniania podstaw normatywnych 

uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości 

dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania 

dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony 

będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe  

w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie 

informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie.  

16. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.). 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

18. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione 

w niniejszej SIWZ. 

19. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

20. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi 

być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 
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21. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

23. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru 

(Załącznik nr 2 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 2 nie 

spowoduje odrzucenia oferty. Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie 

znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 

24. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Polskiej Organizacji 

Turystycznej, ul Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, XIX piętro, sekretariat.  

25. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

Zakup Ekranu Led Wraz z jego wdrożeniem Postępowanie nr 10/2018/ŁK 

Nie otwierać przed dniem 09.05.2018 r. godzina 12:30 

adresat: Polska Organizacja Turystyczna, ul Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, 

nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk 

pieczęci). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem  

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

26. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu  

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze 

wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie 

zawiadomić Zamawiającego. 

27. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie  

z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny 

adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

28. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

ostatecznego terminu składania ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8  

00 – 613 Warszawa 

XIX piętro - sekretariat 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2018 r. o godz. 12:00  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.05.2018 r. o godz. 12:30 

w Sali konferencyjnej: XIX piętro POT.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. Obecność Wykonawców nie jest obowiązkowa. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

jeżeli są zawarte w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

 

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, 

a w szczególności OPZ i Umowy. 

2. Cena brutto ma zawierać należny podatek VAT. 

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której 

wykonanie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę ze 1 % = 1 pkt 

 

1) Kryterium cena (C) - waga 60 %. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone  

w następujący sposób: 

 

   C =  x100%  x  60 pkt  

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium CENA;  

C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty badanej; 

 

W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1. Cena © 60 % 

2.  Termin dostawy wraz z wdrożeniem 20 % 

3. Przedłużenie okresu gwarancji 20 % 
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2) Termin dostawy wraz z wdrożeniem (T1) – 20 pkt. Punkty zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

 

 

T1= termin najkrótszy/ termin badany x 20 pkt. 

 

W kryterium termin dostawy zamawiający uwzględni oferty nieprzekraczające 10 tygodni. 

Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy w pełnych tygodniach.  

W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Końcowy 

wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

3) Przedłużenie okresu gwarancji (O) – 20 pkt. Punkty zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

 

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy kolejny miesiąc przedłużenia gwarancji ponad 24 

miesiące gwarancji podstawowej przewidzianej w SOPZ. Maksymalna liczba punktów 

jaką może uzyskać oferta to 20 pkt. 

 

2. Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi  

100 pkt. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych przez Wykonawcę we wszystkich  

kryteriach. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH. 

 

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy pzp. Środki ochrony 

prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy pzp. 



        

      
      

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Platforma Multimedialna 

- Wideościana 

Założenia wstępne 

Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Wideościany wykonanej w technologii 

modułów LED zgodnej z charakterystyką zamieszczoną w niniejszym Opisie. 

Forma produktu końcowego 

Produktami cząstkowymi projektu jest zbiór wykonanych czynności, przygotowanych 

aplikacji i dokumentów: 

• Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu specyfikacji 

zamawianego urządzenia 

• Przedstawienie do akceptacji harmonogramu wdrożenia 

• Przygotowanie urządzenia wg dostarczonej specyfikacji 

• Przeprowadzenie wspólnie z Zamawiającym procedury odbioru  

• Przekazanie kompletu dokumentacji w szczególności dokumentacji Użytkownika 

oraz dokumentacji serwisowej. 

• Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bezpośredniej obsługi i podstawowych 

czynności serwisowych urządzenia 

• Świadczenie usług serwisowych w okresie i zakresie zdefiniowanych umową 

Serwis i gwarancja 

Zamawiający przez świadczenie gwarancji w systemie on-site,  

rozumie usługę realizowaną wg poniższego schematu:  

Użytkownik  sprzętu zgłasza awarię, do miejsca wskazanego w zgłoszeniu przyjeżdża 

serwisant, wadliwy sprzęt jest naprawiany na miejscu, lub zabierany przez serwisanta 

w celu naprawy, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa 

Wykonawca. 

Dostarczone urządzenie objęte ma być conajmniej 24-miesięczną gwarancją świadczoną 

on-site, w miejscu dostarczenia urządzenia 
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Opis wdrożenia 

Ogólne 

a) Wymiary ściany wymiary ściany są determinowane przez następujące czynniki: 

• Maksymalny gabaryt zajmowany przez komplet skrzyń 

transportowych  

 

Rysunek 1. Maksymalny gabaryt zajmowany przez komplet skrzyń transportowych zawierających pełną 

Wideoscianę 

• Ilość Segmentów Wideościany (ściana powinna składać 

się z od 3 do 5 Segmentów) 

UWAGA: Wszelkie przykładowe wizualizacje 

w niniejszym dokumencie zostały wykonane przy 

podziale Wideościany na 4 Segmenty 

• Zakłada się, że powierzchnia aktywna – zajmowana przez 

diody LED Wideościany nie powinna być mniejsza niż  

◦ Wysokość  2,2m 
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◦ Szerokość  4,0m 

• Całkowita wysokość ściany po rozłożeniu nie może być 

większa niż 2,6m 

b) Zasilanie: 230V, 60Hz 

c) Temperatury pracy: Zakres temperatur otoczenia, w jakim urządzenie pracuje 

bezawaryjnie, jego podsystem zabezpieczenia termicznego 

potrafi utrzymać wewnątrz urządzenia temperaturę odpowiednią 

do pracy dla wszystkich jego podsystemów. 

◦ temperatura minimalna: +10ºC 

◦ temperatura maksymalna: +30ºC 

d) Czas montażu: zastosowana konstrukcja rozwiązania powinna umożliwiać jak 

najszybszy montaż. Czas montażu dla 1 przeszkolonej osoby nie 

powinien przekraczać: 

◦ 10 minut – złożenie i uruchomienie pojedynczego 

segmentu 

◦ 45 minut – złożenie i uruchomienie całej wideościany 

Konstrukcja 

Wideościana ma być wykonana w sposób umożliwiający jej użytkowanie w różnych 

możliwych konfiguracjach, szybkie składanie i rozkładanie, transport i przechowywanie w 

skrzyniach transportowych.  

Składanie i rozkładanie ściany powinno być możliwe przy użyciu jak najmniejszej ilości 

narzędzi. 

a) Konstrukcja ma umożliwiać rozłożenie Wideościany na niezależne, identyczne 

Segmenty. Każdy z Segmentów ma stanowić w pełni samodzielne i możliwe do 

wykorzystania urządzenie.  

Każdy z Segmentów Wideościany składa się z następujących części 

i. Podstawa – zaopatrzona w kółka transportowe umożliwiające łatwe 

przesuwanie Segmentu ściany 

ii. Dolny zestaw modułów LED – montowany do podstawy 

iii. Górny zestaw modułów LED – demontowany przy przygotowaniu do 

umieszczenia całego Segmentu w skrzyni transportowej. Operacja 

demontażu zestawu powinna być jak najszybsza, nie będzie wymagała 

użycia żadnych narzędzi ani osobnych połączeń kablowych. 

b) Każdy z Segmentów wymienionych w poprzednim punkcie wyposażony jest w 

skrzynię transportową. Wszystkie elementy Segmentu w skrzyni transportowej 

muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu. Zabezpieczenie 

to powinno umożliwiać umieszczenie skrzyni na czas transportu i przechowywania 

w dowolnej pozycji.  

Skrzynia musi być wyposażona w uchwyty, okute brzegi oraz kółka transportowe 

(dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym kółka transportowe segmentu ściany 

pełnią również rolę kółek transportowych skrzyni. 
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c) Wzajemne pozycjonowanie wobec siebie zestawów i Segmentów powinno być 

zapewnione konstrukcyjnie przez zespoły metalowych trzpieni pozycjonujących. 

d) Aby zapewnić wystarczającą stabilność Segmentów Wideościany przy 

zamontowaniu wszystkich zestawów modułów LED należy przewidzieć opcję 

instalowania dodatkowych stabilizatorów – zwiększających realny rozstaw 

punktów podparcia podstawy. 

e) Każdy Segment powinien być wyposażony w zestaw głośników stereo o mocy 

muzycznej co najmniej 10W  

 

 

Rysunek 2. Wideościana złożona z 3 Segmentów  

 

 

Rysunek 3. Pojedynczy Segment Wideościany ze wszystkimi zestawami modułów LED 
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Rysunek 4. Podstawa Segmentu z dodatkowymi stabilizatorami 

 

 

Rysunek 5. Przykładowe rozwiązanie demontażu środkowego zestawu modułów LED oraz umieszczenie 

Segmentu w skrzyni transportowej.  

moduły LED 

Zastosowane moduły LED (wraz z dołączonymi podzespołami sterującymi) muszą 

zapewnić osiągnięcie następujących parametrów: 

a) technologia: moduły LED z diodami o rozmiarze 

2,5mm ± 0,1mm 

b) wykonanie: przeznaczony do pracy wewnątrz budynków (indoor) 

c) częstotliwość odświeżania: 1920 Hz 

d) framerate: minimum 60 klatek/s 

e) jasność: minimum 1000 cd 

f) kąty widzenia: minimum 140 deg 

g) trwałość (MTBF): minimum 100 000 h1  

h) sposób montażu: moduły LED są montowane w zespołach w taki sposób, że 

                                                           
1 Wg specyfikacji producenta 
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montaż / demontaż pojedynczego modułu LED jest 

możliwy bez użycia specjalistycznych narzędzi2, przez 

przeszkoloną osobę 

i) moduły dodatkowe: w ramach zamówienia Wykonawca musi dostarczyć 

dodatkowe moduły zapasowe – w ilości równej co 

najmniej 10% ilości modułów wchodzących w skład 

Wideościany w pełnej konfiguracji 

Sterowniki wyświetlające 

Wideościana w celu wyświetlania wykorzystuje dwa typy sterowników 

(wideoprocesorów): 

• Sterownik Segmentu – urządzenie (lub zespół urządzeń) umożliwiający 

wyświetlanie materiałów multimedialnych na pojedynczym segmencie wideościany 

• Sterownik Wideościany – urządzenie (lub zespół urządzeń) umożliwiający 

wyświetlanie materiałów multimedialnych na całej wideościanie 

UWAGA: dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na dostarczeniu wyłącznie zestawu 

Sterowników Segmentów bez osobnego Sterownika Wideościany jeżeli Sterowniki 

Segmentu po podłączeniu umożliwią uzyskanie konfiguracji spełniającej wymienione 

cechy Sterownika Wideościany. 

Sterowniki powinny być dostarczone wraz oprogramowaniem umożliwiającym ich 

konfigurację i obsługę za ich pomocą Wideościany.  

Sterownik Segmentu 

• Wbudowany w każdy Segment ściany (w podstawę lub dolny zespół modułów 

LED) 

• Zapewnia obsługę pełnej rozdzielczości modułów LED wchodzących w skład 

Segmentu 

• Asynchroniczny - umożliwia odtwarzanie wgranego do jego pamięci materiału 

audiowizualnego wykorzystującego pełną rozdzielczość Segmentu, o długości 

trwania co najmniej 1h 

• Wysyła zarówno sygnał wideo na moduły LED jak i sygnał audio na wbudowane 

w Segment głośniki 

• Umożliwia w prosty sposób na określenie powierzchni wyświetlających w ramach 

pojedynczego Segmentu Wideościany 

o Wyłącznie dolny zespół modułów LED 

o Wszystkie zespoły modułów LED w Segmencie 

Sterownik Wideościany 

• Sterownik umożliwiający wyświetlenie obrazu na całej Wideościanie. 

• Wysyła zarówno sygnał wideo na moduły LED jak i sygnał audio na wbudowane 

w każdy Segment głośniki 

                                                           
2 Jeżeli montaż / demontaż wymaga specjalistycznych narzędzi, takie narzędzia muszą zostać 

dostarczone w ramach Zamówienia 
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• Dostosowany do wyświetlania na Wideościanie materiałów audiowizualnych 

przesyłanych z zewnętrznego źródła sygnału. Posiada możliwość przyłączenia 

zewnętrznego źródła sygnału za pomocą zestawu portów: 

o HDMI minimum x2 

o DVI/VGA minimum x2 

o BNC 

• Umożliwia wyświetlanie obrazu jednocześnie na Wideościanie i monitorze 

kontrolnym – podłączonym za pomocą złącza DVI/VGA (monitor kontrolny nie 

wchodzi w skład zamówienia) 

• Umożliwia w prosty sposób na określenie powierzchni wyświetlających w ramach 

Wideościany 

o Wszystkie Segmenty Wideościany 

▪ Wszystkie zespoły modułów LED w każdym Segmencie 

▪ Wyłącznie dolny zespół modułów LED w każdym Segmencie 

o Takie same tryby jak powyżej, ale dla 2 segmentów 

o Jeżeli ściana składa się z czterech segmentów - takie same tryby jak powyżej, 

ale dla 3 segmentów 

o Jeżeli ściana składa się z pięciu segmentów - takie same tryby jak powyżej, ale 

dla 4 segmentów 

Okablowanie 

Wideościana musi zostać dostarczona z kompletem okablowania umożliwiającego 

wykorzystywanie jej w każdej z opisywanych w punkcie 2.5 konfiguracji. 

Okablowania łączące segmenty powinny zapewniać jak najszybszy montaż – możliwe są 

do zastosowania 

• Okablowanie wbudowane w rozwiązanie 

• Okablowanie wykorzystujące szybkozłączki 
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Rysunek 2.Przykład okablowania dla pojedynczego Segmentu 

 

 

Rysunek 3. Przykład okablowania dla konfiguracji Wideościany złożonej z wielu Segmentów 
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Wymagany zakres prac wdrożeniowych 

a) Przedstawienie do akceptacji projektu wyglądu urządzenia  

b) Wykonanie urządzenia wg zatwierdzonego projektu 

c) Przedstawienie do akceptacji aplikacji zarządzającej wyświetlaniem  

d) Dostarczenie aplikacji wg zatwierdzonej specyfikacji 

e) Instalacja oprogramowania na urządzeniach 

f) Dostarczenie urządzeń do siedziby Zamawiającego 

g) Odbiór uruchomionego urządzenia przez Zamawiającego 

h) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia 

i) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi zainstalowanego oprogramowania 

prezentacyjnego 
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Zakres prac 

Prace związane z wdrożeniem projektu podzielono na trzy główne etapy. Potwierdzone 

odpowiednimi protokołami odbioru prawidłowe wykonanie etapów I i II powinno się odbyć 

w terminie opisywanym w umowie jako „Termin wykonania”. Etap III obejmuje opiekę 

serwisowo – gwarancyjną w okresie i na zasadach opisanych w umowie jako „Warunki 

świadczonej gwarancji”. 

Etap I - Przygotowania 

Etap zawiera wszelkie prace przygotowawcze przed właściwym wdrożeniem.  

• Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu specyfikacji 

urządzenia i jego elementów składowych 

• Przedstawienie do akceptacji aplikacji zarządzającej wyświetlaniem 

• Przedstawienie do akceptacji harmonogramu wdrażania urządzeń 

Etap II – Wdrożenie 

Etap zawiera wszelkie prace właściwego wdrożenia.  

• Przygotowanie urządzenia wg dostarczonej specyfikacji 

• Dostarczenie urządzenia 

• Przeprowadzenie wspólnie z Zamawiającym procedury odbioru  

• Przekazanie kompletu dokumentacji w szczególności dokumentacji Użytkownika 

oraz dokumentacji serwisowej. 

• Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bezpośredniej obsługi i serwisowania 

urządzenia 

Etap III – Usługi serwisowe 

• Świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie i zakresie 

zdefiniowanych umową 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP .........................................   REGON ................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:  ...................................................................................... 

Numer faksu:  ........................................................................................... 

e-mail ................................................................................................................. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę  

Zakup Ekranu Led Wraz z jego wdrożeniem 

1. Cena ofertowa netto .................................................................................................zł 

 (Słownie:.........................................................................................................................

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

 Stawka pod. VAT......%, wartość pod. 

VAT........................................................................zł 

 Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł 

 (Słownie:.........................................................................................................................

...... ...  

2. Oferowany termin dostawy oraz wdrożenia ………………………. Tygodni 

(słownie:……………………) 

3. Oferowany termin przedłużenia gwarancji ………………. Miesięcy 

(słownie:……………) 
 

Termin dostawy w punkcie 2 należy podać w pełnych tygodniach. 

Termin podany w pkt. 3 należy podać w pełnych miesiącach.  
 

 

1. Oświadczam/-y, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w formularzu ofertowym; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego  

w SIWZ, w szczególności w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, akceptujemy 

je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 
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4) akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy 

bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na jego podstawie; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om 

obejmuje (jeżeli dotyczy): 

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

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

 

2. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

 

3.  Do oferty dołączono stanowiące jej integralną część: 

1) ………………………………………………………………., 

2) .………………………………………………………………, 

3) ………………………………………………………………., 

4) ………………………………………………………………., 

 

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

(data, imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

  

  

 

 

 

 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup Ekranu Led wraz z jego wdrożeniem”, znak 

sprawy: 10/2018/ŁK, składam w imieniu Wykonawcy następujące informacje: 

 

Część I: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

A: Informacje na temat Wykonawcy 

 

 

 

                                                           
3 Informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów 

statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  

50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
5 Zaznaczyć właściwe. 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: 
[ ….] 

 

Adres pocztowy: 
[……] 

 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów3: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

 

[……] 

[……] 

[……] 

Czy Wykonawca jest4:  

- małym przedsiębiorstwem? 

- średnim przedsiębiorstwem ? 

[] Tak [] Nie5 

[] Tak [] Nie 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 
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B: Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy7 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania: Odpowiedź: 

Imię i nazwisko, [……], [……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa 

(jego form, zakresu, celu itd.): 

 

 

C: Informacje na temat polegania na zasobach innych podmiotów 

Wykazywanie warunków z powołaniem się 

na zasoby innych podmiotów:   

Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zasobach innych 

podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak,8 proszę podać: 

a) Nazwę podmiotu na zasobach których 

wykonawca polega  

b) warunki, które wykonawca wykazuje 

polegając na zasobach innego podmiotu. 

c) Adres pocztowy: 

 

 

a) [ ….] 

 

 

b) [ ….] 

 

 

c) [ ….] 

 

Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić formularz w części II („Podstawy 

wykluczenia”) odrębnie dla każdego innego podmiotu, na zasoby którego wykonawca 

się powołuje. 

 

 

                                                           
6 Jeżeli zaznaczono TAK, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie 

odrębnie. 
7 Należy podać dane osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na potrzeby danego postępowaniu na 

podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli brak jest pełnomocnika, osoby widniejące w stosownych rejestrach (np. KRS) 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 
8 Podać stosowne informacje tyle razy ile jest potrzeba, w zależności od ilości wskazywanych innych 

podmiotów. 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami (konsorcjum)?6 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 

(lider, odpowiedzialny za określone zadania itp.): 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 

wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 
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D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zasobach wykonawca nie polega 

 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, wskazać część zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy (-om). 

[…]  

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać 

wykaz proponowanych podwykonawców: 

[……………] 

 

Część II: PODSTAWY WYKLUCZENIA 

A: Informacja  o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp 

 

1. Oświadczam, że nie występują wobec mnie okoliczności wskazane  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp, które skutkowałyby wykluczeniem z postępowania. 9 

2. Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych w Części I sekcji C niniejszego 

oświadczenia podmiotu/-ów: 

……………………………………………………………...,  

………………………………………………………………, 

na którego/-ych zasoby powołuję się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w niniejszym postępowaniu, nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

uPzp.10 

 

B: Informacja o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp.11 

Oświadczam, że zachodzą wobec mnie/ lub następującego innego podmiotu:12 

……………………………………………….………….,  

………………………………………………………….., 

podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …..13 uPzp. 

 

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki 

naprawcze, które w moim przekonaniu pozwalają mi na udział w postępowaniu: 

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

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

 

 

 

                                                           
9 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia i składa 

stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.  
10 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu lub jeśli w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia i składa stosowne 

oświadczenie w tym zakresie w dalszej części. 
11 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 wobec 

odpowiednio wykonawcy/podmiotu trzeciego. 
12 Niepotrzebne wykreślić. 
13 Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia. 
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Część III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale V SIWZ. 

 

Część IV: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach 

I–III są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.  

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 

przypadków, w których:  

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych  

w dowolnym państwie członkowskim, lub  

b) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.  

 

 

 

.…………………, dnia…………..                          ……………………..………………………….  

         (miejscowość, data)  (podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 



  29 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Załącznik nr … do SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonym (oznaczenie sprawy: ………) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego czynności polegających na: 

29. dostawie wideo ściany wraz z wdrożeniem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia). 

30. wykonywaniu serwisu gwarancyjnego przez okres co najmniej … lat, we  

wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe Przedmiotu Zamówienia 

są zgodne z załącznikiem nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu 

oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych urządzeniach, wchodzących w 

skład Przedmiotu Zamówienia, a Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest 

upoważniony do korzystania z oprogramowania zainstalowanego na ww. urządzeniach, 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Przedmiot Zamówienia winien być dostarczony, zamontowany i wdrożony w  miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, 

ustawieniem, instalacją, rozruchem, wykonaniem prób Przedmiotu Zamówienia, do 

czasu podpisania protokołu odbioru przez Komisję Odbiorczą. 

6. Wykonawca przeszkoli  przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczanego urządzenia, a w szczególności przeprowadzi:  

a) szkolenie w zakresie montażu i demontażu urządzenia, 

b) szkolenie w zakresie zainstalowanego oprogramowania do sterowania wideo 

ścianą. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi, dotyczącą eksploatacji 

urządzenia i postępowania w przypadku awarii oraz instrukcję dotyczącą konfiguracji 

oprogramowania, wydane w języku polskim lub/i angielskim. 
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§ 2 

Termin wykonania 

Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie do …. dni od dnia podpisania. 

§ 3 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się 

w szczególności do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z przedstawioną 

Ofertą, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy i Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, przy zachowaniu staranności wymaganej od 

podmiotów profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług składających się na 

Przedmiot Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji Przedmiotu Zamówienia 

w terminach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń 

przez przedstawicieli Zamawiającego, tj. członków Komisji Odbiorczej 

Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkich 

urządzeń multimedialnych, będzie świadczył usługi gwarancyjne zgodnie z 

wymaganiami określonymi w § 5 Umowy. 

§ 4 

Procedura odbioru 

1. O zakończeniu każdego etapu prac wymienionych w Załączniku nr 1, realizowanego w 

ramach Umowy i zgodnie z ustalonym Harmonogramem wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, a ponadto ustnie poinformować jednego z upoważnionych pracowników 

Zamawiającego. Zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu przez Wykonawcę 

danego etapu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru tego etapu prac. 

2. Odbiór danego etapu prac będzie dokonywany na zasadach określonych w ust. 4 – 12 

przez Komisję Odbiorczą powołaną przez Zamawiającego. 

3. Odbiór danego etapu prac będzie dokonywany w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu 

danego etapu. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę emailem na 

adres wskazany do korespondencji nie później niż na 1 (jeden) dzień roboczy przed 

wyznaczonym terminem odbioru. 

4. Po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający przeprowadzi procedurę odbioru danego etapu prac zgodnie ze 

specyfiką tego etapu. 

5. Potwierdzeniem odbioru danego etapu prac będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół 

zdawczo-odbiorczy etapu prac. W protokole tym zamieszcza się notyfikację o:  

a) wyniku analizy spełniania przedstawionych przez Zamawiającego wymagań przez 

przedstawioną specyfikację, 
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b) wyniku testów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie oddawanych w 

ramach etapu urządzeń, przeprowadzonych przez Komisję Odbiorczą.  

Protokoły zdawczo-odbiorcze etapów prac dla swej skuteczności muszą być podpisane 

bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Komisji Odbiorczej, w tym Kierownika Projektu 

oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego 

paragrafu. 

6. W razie zastrzeżeń co do jakości i zakresu wykonanych prac, Komisja Odbiorcza 

przedstawia Wykonawcy pisemne zastrzeżenia i sporządza protokół rozbieżności, który 

powinien zawierać precyzyjnie wyspecyfikowane zastrzeżenia wraz z opisem tych 

nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego etapu 

prac. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu rozbieżności nie wpływa na 

jego ważność. 

7. W przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności, Wykonawca przystąpi do usunięcia 

wyszczególnionych w protokole wad i zastrzeżeń. Po wykonaniu w/w prac 

uzupełniających w terminie wskazanym w protokole rozbieżności, zostanie powtórzona 

procedura odbioru przewidziana powyżej. 

8. Protokół zdawczo-odbiorczy etapu prac, sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń na 

zasadach określonych w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, stanowi 

dowód prawidłowego i kompletnego wykonania prac.  

9. Protokoły zdawczo-odbiorcze etapów prac zostaną sporządzone w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

10. W protokole zdawczo-odbiorczym etapu prac będą znajdowały się następujące 

informacje: zakres wykonanych prac, rezultat przeprowadzonego odbioru, w tym testów 

akceptacyjnych, czas usunięcia usterek, data ponownego odbioru, data i miejsce 

podpisania protokołu, podpisy członków Komisji Odbiorczej oraz upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

11. W przypadku nieprzystąpienia przedstawicieli (przedstawiciela) Wykonawcy 

do Odbioru Częściowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronny protokół odbioru częściowego lub 

protokołu rozbieżności, który będzie wiążący dla Wykonawcy.  

12. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy Komisja Odbiorcza nie stwierdzi 

żadnych wad czy usterek w przedmiocie Umowy. 

13. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego Komisja Odbiorcza podpisuje protokół 

odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. 

14. Protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, stanowić 

będzie podstawę do rozliczenia Umowy. 

15. W przypadku odbioru końcowego, Zamawiający zobowiązany jest dokonać go 

w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego. 

§ 5 

Warunki świadczonej gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia multimedialne na …. 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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2. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w działaniu, 

funkcjonowaniu i jakości całości Przedmiotu Zamówienia. 

3. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (w 

szczególności: dojazd w miejsce awarii, odbiór sprzętu, załadunek i rozładunek, 

dostarczenie sprzętu po usunięciu usterki, koszty naprawy) ponosi Wykonawca.  W 

przypadku konieczności  wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy 

lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, ryzyko utraty sprzętu lub jego 

uszkodzenia ponosi Wykonawca, do czasu ponownego dostarczenia do właściwej 

lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie awarii sprzętu 

telefonicznie, faksem lub e-mail przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. 

4. Czas naprawy nie może przekroczyć maksymalnie 5 dni roboczych od momentu 

przyjęcia zgłoszenia. W razie przedłużenia się naprawy, okres gwarancji jest 

przedłużany o czas naprawy. 

5. Zamawiający w okresie gwarancji zastrzega sobie prawo żądania wymiany każdego 

podzespołu wideo ściany, gdy po 5 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, 

czy będą dotyczyły tej samej czy różnych wad- ww. urządzenie nadal będzie 

wykazywało wady. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany sprzętu w 

terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

§ 6 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa, nieograniczone prawami 

osób trzecich, do udzielania licencji lub sublicencji na zainstalowane na komponentach 

wideo ściany tzn., że jest uprawniony do udzielenia licencji na to oprogramowanie lub 

oprogramowanie to jest udostępniane na zasadach darmowej licencji z której jest 

uprawniony korzystać Zamawiający, w zakresie umożliwiającym wykonanie Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej i bez ograniczeń terytorialnych licencji 

do korzystania z programów, aplikacji i komponentów na wszystkich znanych w chwili 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką drukarsko-

reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub kopii, 

c) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, 

d) używanie w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym 

w reklamach i promocji, w radiu i TV, na nośnikach papierowych, 

magnetycznych, optycznych i filmowych, 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, 

f) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu elementów graficznych, a także 

dokonywanie innych zmian w przedmiocie zamówienia, 

g) dowolną modyfikację elementów graficznych będących przedmiotem Umowy 

przez Zamawiającego i/lub firmy trzecie, 
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h) wprowadzanie do pamięci komputera, 

i) wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą (w szczególności z uwzględnieniem 

charakteru sieci Internet), 

j) rozpowszechnienie w systemie on-line, łącznie z ich utrwaleniem w pamięci RAM 

3. Licencja opisana w ust. 2 zostaje udzielona z chwilą wydania Zamawiającemu 

Przedmiotu Zamówienia lub jego części. Wykonawcy przysługuje, jako Licencjodawcy, 

6 letni okres wypowiedzenia ww. licencji na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880) 

4. Wykonawca gwarantuje, że elementy i technologie użyte do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia,  a nie będące własnością Wykonawcy, są wolne od wad prawnych, to 

znaczy zostały użyte zgodnie z treścią umów dealerskich, licencyjnych i innych umów 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a ich prawnymi właścicielami, a w szczególności 

nie naruszają praw autorskich osób trzecich, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.), są wolne od 

niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, 

które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z 

tytułu eksploatacji urządzeń wraz z wchodzącymi w jego skład aplikacjami. 

5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego, 

wynikającymi z ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych lub innych praw, 

powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z urządzenia, Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających 

Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności 

zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej 

możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących 

się przeciwko Zamawiającemu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez 

Zamawiającego kwoty odszkodowań i innych należności wynikających z ewentualnych 

naruszeń autorskich praw majątkowych osób trzecich, dóbr osobistych lub innych praw 

osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z urządzeń 

multimedialnych  lub aplikacji, czy też komponentów wchodzących w jego skład.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty, o której mowa w ust. 

6 w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania jej 

zwrotu. 

8. Wszelkie nabyte przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy prawa z 

udzielonej przez Wykonawcę licencji oraz wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  

aplikacje mogą w trakcie trwania niniejszej Umowy zostać przeniesione na dowolną 

osobę trzecią wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający w ramach licencji 

opisanej powyżej, ma prawo do udzielenia sublicencji.  

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego w kwocie brutto (wraz 

z podatkiem VAT) w wysokości: …………zł (słownie złotych: ………………. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty, 

które Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania Umowy, w tym m.in. z tytułu 

udzielenia Zamawiającemu licencji do wszystkich, mogących stanowić przedmiot 

prawa autorskiego utworów, powstałych lub wykorzystanych w związku z wykonaniem 

Umowy. 

3. Za datę faktycznej płatności uważa się datę złożenia skutecznego polecenia przelewu 

przez Zamawiającego w banku prowadzącym jego rachunek. 

4. Wszelkie należności wynikające z Umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze. 

5. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Zamówienia zostanie uregulowane w terminie 

14-dniowym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zamawiającego. Wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń przez 

obie strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego należytą realizację 

Przedmiotu Zamówienia. 

6. Cena Przedmiotu Zamówienia, zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie, nie ulegnie 

zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki w podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku zwłoki w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Zamówienia lub 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej 

zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o odpowiednie 

zapisy Umowy. 

§ 8 

Zasady poufności 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i 

nieujawniania osobom trzecim - bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w 

formie pisemnej - informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich danych o 

przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w ustawie o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i 

po jej realizacji lub rozwiązaniu. 

2. Wykorzystywanie danych i informacji, określonych w powyższym ustępie, w innych 

celach niż wskazane w Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w powyższych ustępach nie dotyczy informacji powszechnie 

znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów 

podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających z obowiązków 

informacyjnych w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. 

4. Obie Strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy. 

§ 9 

Zawiadomienia 

1. Wszelkie zawiadomienia przekazywane jednej Stronie przez drugą Stronę, zgodnie z 

Umową będą przekazywane na piśmie. Forma elektroniczna lub faks muszą zostać 

potwierdzone w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych. 
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§ 10 

Odpowiedzialność stron, kary, siła wyższa 

1. Strony postanawiają, że w przypadku  niewykonania/nienależytego wykonania 

Przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy będą przysługiwać kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu Przedmiotu Zamówienia –w wysokości 

0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy. 

c) za opóźnienie w terminach realizacji gwarancji - w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia oraz 

za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury 

końcowej Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 

umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust.1 Umowy 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 

b) zostanie ogłoszona likwidacja lub ogłoszone wszczęcie postępowania 

upadłościowego Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

d) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc; 

e) Wykonawca wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z warunkami określonymi w 

Umowie, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje 

na uzasadnione polecenia Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od Umowy w ww. przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności uprawniającej go 

do wykonania prawa odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 12 

Zmiany umowy, rozwiązywanie sporów 

1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe 

w związku z wykonywaniem Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych - j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm) oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Strony ustalają, że treść Umowy może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia którejś z niżej wymienionych 

okoliczności: 

a) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu sprzętu, który Wykonawca 

zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą 

sprzętu pierwotnie zaoferowanego,  

b) w przypadku gdy model, będący technicznym następcą, ma gorsze parametry lub 

nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach.

   

Przed wykonaniem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

u Zamawiającego oświadczenie, potwierdzające niemożliwość dostarczenia 

oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego 

wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych.   

Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania 

oświadczenia, uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu.  

W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega 

zmianie.  

c) z powodu siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć lub nie można było mu 

zapobiec. 

5. Ponadto Zamawiający dopuszcza: 

a) zmianę miejsca dostawy i wdrożenia Przedmiotu Zamówienia w przypadku, gdy 

utrzymanie dotychczasowych ustaleń nie jest korzystne dla Zamawiającego lub z 

przyczyn niezależnych od Stron nie jest możliwe; 

b) zmianę terminu wykonania Umowy. Zmiana terminu wykonania Umowy może 

nastąpić tylko i wyłącznie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności i nie może przekroczyć 30 dni liczonych od terminu 

określonego w § 2 Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie 

dostosować termin wykonania zamówienia do terminu określonego przez 

Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.  
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c) zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na inne. 

Powyższa zmiana osób może nastąpić wyłącznie na żądanie Zamawiającego lub za 

jego pisemną zgodą. 

6. Strona wnioskująca o zmianę postanowień Umowy niezwłocznie i pisemnie 

powiadamia o tym fakcie drugą Stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami 

faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do Umowy. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 – Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia 

Nr 3 – Wyciąg z Oferty Wykonawcy 

Nr 4 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego etapu 

Nr 5 - Wzór protokołu odbioru końcowego 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wykonawca (pieczęć): 

 

  

Zamawiający: 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa  

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. ze zm.) oraz w związku ze złożoną 

ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na Zakup Ekranu Led wraz z jego wdrożeniem, 

Postępowanie nr 10/2018/ŁK w imieniu: 

……………………………………………………………………………………….… 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

Informuję, że na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

1. nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).* 

2. należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz: 

1) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.* 

2) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.* 

 

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą 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 wykazuję 

poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia:* 

………………………………………………………………………………… 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą 

informację składa każdy z Wykonawców. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 

 

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

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna,  

iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 

UWAGA: Przedmiotowy dokument wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ USŁUG 

Lp. 
Nazwa i adres odbiorcy 

zamówienia 

Daty wykonania 

usług (dd/mm/rrrr – 

dd/mm/rrrr) 

Przedmiot – 

nazwa i 

krótki opis 

usługi 

Wartość 

usługi brutto w 

PLN 

Rodzaj 

doświadczenia 

(własne, 

podwykonawcy, 

innego podmiotu) 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie), wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje): co najmniej 3 usługi, 

każda usługa wykonana w ramach oddzielnej umowy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, 

odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim 

rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wykonanie co najmniej 

3-ech projektów, każdy obejmujący swoim zakresem dostawę ekranu LED o powierzchni co najmniej 12 m2, 

rozstawie piksela <=3mm, przy czym Co najmniej jeden z wymienionych wyżej wdrożonych ekranów musiał 

być umieszczony na platformie jezdnej (umieszczonej na rolkach/kółkach umożliwiających przesuwanie 

ekranu bez konieczności jego demontażu) 

1.  
od ….……….. 

do…………… 
   

2  
od ….……….. 

do…………… 
   

….  
od ….……….. 

do…………… 
   

 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k. 

 
 

 

 

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

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB 

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby: 

L.p. Imię i 

nazwisk

o 

Podstawa 

dysponowania 

osobą1 

Zakres 

wykonywany

ch czynności 

Doświadczenie2 

1.    

[   ] w ostatnich trzech latach 

zaprojektowała….(ilość projektów) 

konstrukcje ekranów LED o powierzchni co 

najmniej 12 m2, rozstawie piksela <=3mm, 

mieszczonego na platformie jezdnej (na 

rolkach/kółkach umożliwiających 

przesuwanie ekranu bez konieczności jego 

demontażu).  

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

 

(imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Uwaga: 

1 należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów 

zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

2 Wykonawca potwierdza doświadczenie zgłoszonych osób poprzez postawienie znaku „x” w 

kratce przy spełnianym warunku. Nie zaznaczenie warunków spowoduje, że Zamawiający nie 

uzna danej osoby za spełniającą warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 

 


