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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsł ugę techniczn ą „Uroczysto ści 

Beatyfikacji Papie ża Jana Pawła II” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, znak sprawy: SAA/1/2011 - 

dalej zwane „post ępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami us tawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej zwanej 

„ustaw ą - Pzp”. 

 

Post ępowanie jest prowadzone w j ęzyku polskim i zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zło żenie 

oświadcze ń, oferty oraz innych dokumentów równie ż w języku innym ni ż język polski. 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego. 

 

SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA 

Al. Wojska Polskiego 64 

70 - 479 Szczecin 

Tel / fax: 91 484 00 17 

www.saa.pl   
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.  w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których 

jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana 

Pawła II” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń 

multimedialnych opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w 

tym instalacja, montaż, deinstalacja i demontaż sprzętu i urządzeń multimedialnych.  

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV:  

a) 51.00.00.00 - 9 (usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego), 

b) 32.32.20.00 - 6 (urządzenia multimedialne). 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 
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4.1. Rozpoczęcie wykonywania instalowania i montażu sprzętu i urządzeń multimedialnych 

opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” : - 

30.04.2011r.,godz.8.00 

4.2. Gotowość do obsługi technicznej: - 01.05.2011r. godz.8.00 

4.3. Deinstalacja i demontaż sprzętu i urządzeń multimedialnych opisanych w Załączniku nr 1 do 

SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” : - 01.05.2011r. po zakończeniu uroczystości. 

4.4. Szczegółowy harmonogram czasowy organizacji uroczystości na Jasnych Błoniach zostanie 

przekazany Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie najpóźniej do dnia 22 

kwietnia 2011 r. 

5. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp . Warunki udziału 

w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 3 usługi 

polegające na obsłudze technicznej uroczystości z wykorzystaniem dwóch telebimów, każda o wartości 

co najmniej 50.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, zostanie wybrana, zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców, zawierającej co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego zakresem przedmiot zamówienia oraz 

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy 

5.5. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez 

Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej.  

5.6. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp oraz ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie dokonana na podstawie 

informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeniu o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: wykonawca „wykazał” albo „nie 

wykazał” brak podstaw do wykluczenia oraz wykonawca  „spełnia” albo „nie spełnia” 

poszczególne warunki udziału w post ępowaniu.  

6. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
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okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp  oraz potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post ępowaniu. 

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp, wykonawca 

składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ . 

6.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt  5.2. SIWZ 

wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.   

6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu - o których mowa w pkt 6.1. SIWZ wykonawca składa w formie 

pisemnej (w oryginale) . 

6.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia. Zasady składania dokumentów potwierdzających wykazanie 

spełniania przez wykonawcę, w tym wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunku udziału w postępowaniu oraz wykazanie 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp, a także formy, w jakich te 

dokumenty mogą być składane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

6.6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ są składane, 

w tym równie ż na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy  - Pzp, w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, o 

których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty. 

6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  
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6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 

3 ustawy - Pzp. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si ę z wykonawcami. 

7.1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem (nr faxu 91 484 00 17)  lub 

drogą elektroniczną (e - mail: i.solarek@saa.pl) . 

7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Izabella Drzewiecka - Solarek: tel. 91 486 15 56, w dniach powszednich w godzinach 

9.00. - 15.00. 

b) Józef Edmund Nowicki: tel. 504 287 661, w dniach powszednich w godzinach 9.00. - 

15.00. 

8. Wymagania dotycz ące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

9. Termin zwi ązania ofert ą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp). Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.3. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty; wzór formularza cenowego oferty 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ , 

b) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o 

spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

10.4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.   

10.5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. 

10.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

10.7. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone 

przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  
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10.8. Zaleca się, aby wykonawca zszył, zbindował lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz 

ponumerował jej strony.  

10.9. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy - Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

10.10. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu w sposób zapewniający niejawność treści oferty do chwili jej otwarcia (z 

zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert), która musi 

zawierać oznaczenie „Beatyfikacja Papie ża Jana Pawła II”  i dopisek „nie otwiera ć przed 

upływem godziny 10.30., w dniu 17 marca 2011r.”.  

10.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

10.12. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie „Beatyfikacja Papie ża Jana Pawła 

II” i dopiski „nie otwiera ć przed upływem godziny 10.30., w dniu 17 marca 2011 r.” oraz 

„wycofanie oferty” . Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i 

adres wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. 

10.13. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza  

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie 

„Beatyfikacja Papie ża Jana Pawła II” i dopiski „nie otwiera ć przed upływem godziny 

10.30., w dniu 17 marca 2011r.” oraz „zmiana oferty”.  

10.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)), jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą 

„tajemnica przedsi ębiorstwa - nie udost ępniać”.  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

11.1. Miejsce i termin składania ofert: Szczecińska Agencja Artystyczna , Al. Wojska Polskiego 

64, Sekretariat, 17 marca 2011r. godzina 10:00.  

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Szczecińska Agencja Artystyczna , Al. Wojska Polskiego 

64, Sekretariat, 17 marca 2011r. godzina 10:30.  

11.3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Złożona oferta zostanie opatrzona 

terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z 

adnotacja o terminie jej złożenia. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
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12.1. Wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie obliczone zgodnie z  

formularzem cenowym oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny o fert. 

 
13.1. Kryterium - Cena. Znaczenie kryterium - 100 p kt.  

 

Sposób oceny ofert dla kryterium - cena: 

Lp  Z   
A

B
=×                                  

 

gdzie: 

A - cena w zł w ocenianej ofercie, 

B - najniższa cena w zł w ocenianych ofertach, 

Z - znaczenie kryterium w punktach - 100 pkt, 

Lp - liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny oferty dla kryterium - cena. 

 

14. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

15. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku post ępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych  

w art. 179 - 198g ustawy  - Pzp. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych.  

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy - Pzp. 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

24. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - Pzp. 

25. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy - Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
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26. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, 

jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) dostarczy: 

a) kopię polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; zamawiający 

może żądać złożenia wraz z polisą pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej 

wysokości sumy gwarancyjnej;  

b) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

c) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, chyba że pełnomocnictwo do 

podpisania umowy zostało złożone wraz z ofertą; 

2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi 

przez zamawiającego w pkt 14. SIWZ. 

27. Przewidywane istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

28. Pozostałe informacje. 

28.1. Informacje dotycz ące zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3  

ustawy - Pzp, w celu wyja śnienia w ątpliwo ści dotycz ących tre ści SIWZ. 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3  ustawy - Pzp. 

28.2. Informacje dotycz ące wykonawców, którzy nie zło żyli wniosku o wydanie SIWZ. 

28.2.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z 

art. 38 ust. 1 ustawy - Pzp. 

28.2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której SIWZ jest udostępniana (art. 38 ust. 2 ustawy - Pzp). 

28.2.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy - Pzp, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

28.2.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy - Pzp. 

28.2.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje 
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niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na 

stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana (art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp). 

28.3. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wyk onania zamówienia. 

28.4. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, zamawiaj ący mo że 

żądać w czasie wykonywania zamówienia rozszerzenia zakre su ubezpieczenia, o 

którym mowa w pkt 26 pkt 1 lit. a) o szkody powstał e w zwi ązku z wykonywaniem 

jakichkolwiek czynno ści zwi ązanych z wykonaniem zamówienia przez podwykonawc ę. 

28.5. Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ stanowi ą jej integraln ą część.  

28.6. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowan ie maj ą: 

a) ustawa - Pzp oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,  

b) przepisy Kodeksu cywilnego, 

c) inne właściwe przepisy. 
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