


Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

2 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Centrum Kultury „MUZA” 

ul. Armii Krajowej 1 

59-300 Lubin 

Strona internetowa: www.ckmuza.eu  

Mail do korespondencji: zamowienia@ckmuza.pl 

NIP 6920000622 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 

 

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu publicznego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w IWZ i Regulaminem dostępnym na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kody CPV:  

79952100 – 3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

92370000 - 5 – usługi techników dźwięku 

71356300 – 1 – usługi wsparcia technicznego 

92000000 – 1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

 

Zamówienie obejmuje świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych                          

z zapewnieniem zaplecza i obsługą zaplecza sceny dla wszystkich imprez, koncertów oraz 

spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA”, w Lubinie, a także 

imprez organizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” poza siedzibą oraz imprez zleconych 

przez podmioty zewnętrzne, polegających w szczególności na: 

1. Przygotowaniu nagłośnienia i oświetlenia estradowego oraz organizacji wsparcia technicznego 

wraz z obsługą zaplecza sceny. 

2. Obsługą projektorów kinowych w zakresie projekcji kinowych. 

3. Usługi związane z produkcją filmów, nagrań audio i wideo oraz programów telewizyjnych. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi na każdej wskazanej przez Zamawiającego 

imprezie. Podczas imprez pracownicy Wykonawcy będą obsługiwać urządzenia sceniczne w celu 

zapewnienia ich rozmieszczenia zgodnie z wymaganiami technicznymi imprezy.  Wykonawca jest 

również zobowiązany do wykonywania prac technicznych i porządkowych wymaganych przez 

Zamawiającego – stosowne do wzajemnych ustaleń i potrzeb danej imprezy. 

Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowo ilości wszystkich imprez, które odbędą się                   

w 2021 roku. Przypuszczalny wykaz planowanych imprez na 2021 rok stanowi załącznik nr 2 do 

IWZ. Zamawiający zastrzega, że terminy poszczególnych imprez mogą się na siebie nakładać i 

oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności zarówno technicznej, jak i kadrowej z uwzględnieniem 

powyższego, przy założeniu jednak, że w jednym terminie odbywać się będzie nie więcej, niż 2 

imprezy. Zamawiający zastrzega również, że imprezy mogą odbywać się także w dni wolne od pracy 

ustawowo i zwyczajowo (m.in. soboty, niedziele, święta), w różnych godzinach w ciągu dnia i nocy, 

dlatego Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dyspozycyjność i odpowiednią liczbę osób 

obsługujących te wydarzenia na podstawie grafiku przekazywanego od Zamawiającego w formie 

pisemnej na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia danej imprezy. W przypadkach wynikających 

z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, Zamawiający jest uprawniony do 

wprowadzenia zmian w wykazie Imprez (polegających na np. odwołaniu imprezy, zmiana daty 

imprezy). Ze względu na specyfikę pracy, Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmiany nawet 

jeden dzień przed planowaną Imprezą, co Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie. 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego doboru sprzętu posiadanego przez Zamawiającego 

i Wykonawcę, niezbędnego do realizacji imprezy na podstawie przedstawionych wymagań, 

odpowiedniego zestrojenia sprzętu i uruchomienia go, co najmniej 30 minut przed wyznaczoną 

godziną próby generalnej imprezy. 

Wykonawca będzie świadczył wymienione usługi z wykorzystaniem zarówno sprzętu 

Zamawiającego (spis dostępnego sprzętu przez Centrum Kultury „MUZA” stanowi załącznik nr 3 

do IWZ), jak i sprzętu, który zobowiązany będzie dostarczyć we własnym zakresie. Wykaz sprzętu, 

obowiązany jest dysponować Wykonawca w celu realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 3a do 

IWZ. Każda z oddelegowanych przez Wykonawcę osób do wykonywania zamówienia jest 

zobowiązana sprawować opiekę nad powierzonym przez Zamawiającego sprzętem i urządzeniami 

oraz odpowiada za właściwe użycie tego sprzętu i urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo widzów, 

obsługi oraz innych osób znajdujących się w Centrum Kultury „MUZA”. Zamawiający nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za sprzęt dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 
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do ubezpieczenia dostarczonego przez siebie sprzętu celem wykonania usługi we własnym zakresie. 

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność majątkową za sprzęt przekazany mu przez 

Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokołu użyczenia sprzętu podpisanego zarówno 

przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że podpisanie 

protokołu przekazania będzie warunkiem użyczenia sprzętu przez Zamawiającego. W przypadku 

odmowy podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany 

zapewnić sprzęt o nie gorszych parametrach we własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek 

utrzymania porządku na scenie oraz w pozostałych pomieszczeniach Centrum Kultury „MUZA”, z 

których będzie korzystał. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek raportowania stanu magazynowego 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, które będzie obsługiwał, a w szczególności powinien 

raportować stan zużycia żarówek, lamp wyładowczych oraz płynów do dymów. Przekazywanie 

informacji o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych następować będzie w formie 

pisemnej w terminie umożliwiającym zamówienie, dostarczenie i wymianę materiałów.  

Wykonawca oraz osoby wyznaczone do pracy przez Wykonawcę powinny posiadać doświadczenie 

przy obsłudze technicznej spektakli teatralnych oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych i awaryjnych. Ponadto, osoby wyznaczone do pracy przez Wykonawcę, powinny 

posiadać znajomość urządzeń teatralnych, fachowego obchodzenia się tymi urządzeniami zgodnie z 

wytycznymi przepisów dotyczących BHP i ppoż.  

W ramach obsługi każda z osób wyznaczonych przez Wykonawcę będzie świadczyć usługi związane 

z obsługą imprez wg grafiku sporządzonego przez Zamawiającego. Ilość osób niezbędnych do 

obsługi imprez, a także zakres godzinowy ich pracy może ulegać zmianie w trakcie wykonywania 

przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, będzie wykonywał prace 

techniczne i porządkowe sceny i jej zaplecza polegające na przywróceniu sceny i zaplecza 

technicznego po imprezach do stanu pierwotnego oraz dokonywał załadunku i wyładunku scenografii 

i rekwizytów. 

 
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca dysponował co najmniej 

trzema osobami do realizacji zamówienia posiadającymi przynajmniej dwa z poniższych uprawnień. 

Zamawiający zastrzega, że co najmniej jedna osoba musi posiadać wszystkie wskazane poniżej 

kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia:   

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP E do 1 KV, 
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- co najmniej jedną osobą posiadającą umiejętność obsługi dźwigów elektrycznych typu wciągarki 

oraz roczne doświadczenie w jego obsłudze, 

- co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu obsługi konsolet oświetleniowych oraz co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w ich obsłudze, jako realizator oświetlenia przy spektaklach 

teatralnych i innych imprezach, 

- co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze sprzętu 

akustycznego, jako realizatorzy dźwięku przy spektaklach teatralnych i innych imprezach, 

- co najmniej jedną osobę posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie jako Kierownik Sceny – 

zarządzanie obsługą techniczną i koordynacja zespołu technicznego podczas spektakli i koncertów. 

 

Wszystkie ww. osoby powinny posiadać, co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze prób                      

i spektakli prowadzonej w sposób stały w placówkach kulturalnych takich jak teatry, domy kultury, 

opery itp. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy wskazać osobę, która będzie kierowała 

jego zespołem technicznym. Będzie to osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym. Osobą 

odpowiedzialną za koordynację działań technicznych przy realizacji imprez ze strony Zamawiającego 

jest pan Janusz Jasiński. 

Kierujący zespołem technicznym z ramienia Wykonawcy odpowiada za prawidłowo funkcjonujący 

zespół obsługi technicznej tj. prawidłowe przygotowanie próby, spektaklu, imprezy zgodnie                        

z wytycznymi Zamawiającego. Kierujący zespołem technicznym musi posiadać min. 5 letnie 

doświadczenie w zarządzaniu ekipą techniczną przy obsłudze imprez (spektakli, koncertów, 

konferencji). 

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone będą stawki jednostkowe 

wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług (godzin) zrealizowanych. 

Rozliczenie będzie dokonywane z dokładnością, co do pół godziny w odniesieniu do każdej osoby, 

w każdym dniu, w którym Wykonawca świadczył usługi na rzecz Zamawiającego. 

Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie rozliczenia miesięcznego, w 

którym zostanie ujęta w szczególności: 

- liczba wydarzeń, spektakli i koncertów, które obsługiwał Wykonawca, 
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- liczba godzin prac technicznych i porządkowych, jeśli w danym miesiącu takie były wykonywane, 

- liczba osób zaangażowana do obsługi poszczególnych spektakli, koncertów i wydarzeń, 

- liczba godzin, w których były świadczone usługi na rzecz Zamawiającego, 

- stawka roboczogodzinowa za każdą osobę świadczącą usługi na rzecz Zamawiającego. Według 
stawek określonych w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do IWZ) 

Zestawienie w formie załącznika z powyższymi informacjami musi być dołączone do faktury i 

dostarczone najpóźniej do 5-go każdego miesiąca w celu sprawdzenie i weryfikacji przez Kierownika 

Administracji i/lub Kierownika Działu Imprez i Promocji. Osoby te będą wskazywane z imienia i 

nazwiska do bieżącego zadania. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za usługi wg stawki 

jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do IWZ oraz wg 

rzeczywistej ilości zrealizowanych roboczogodzin. 

Dodatkowo w każdej fakturze miesięcznej będzie doliczana kwota stała w wysokości 3000zł brutto, 

która stanowi wynagrodzenie za: 

• dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań zleconych przez Zamawiającego 

• uzgodnienia telefoniczne dotyczące oświetlenia i nagłośnienia  

• bieżące czynności techniczne i konserwacyjne. Czynności konserwacyjne będą polegać na 

utrzymaniu sprzętu należącego do Zamawiającego w dobrym stanie, tak, aby Zamawiający nie 

stracił gwarancji (w przypadku nowych) oraz weryfikacja konieczności napraw. Czynności 

przeglądowe powinny być wykonywane co najmniej raz na trzy miesiące. 

•  transportu sprzętu, jeśli impreza odbywa się poza siedzibą Zamawiającego. 

 

Wykonawca po ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej, powinien przedstawić 

Zamawiającemu imienny wykaz osób zatrudnianych przez niego z podaniem stażu pracy                            

i doświadczenia oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionych osób.  

Osoby wyznaczone do obsługi powinny dysponować aktualnymi badaniami lekarskimi 

potwierdzającymi zdolność do pracy na stanowiskach i charakterze pracy wynikającym z niniejszej 

umowy. Osoby te powinny mieć świadectwo szkoleń bhp – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz co najmniej jedna osoba powinna być przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy. 

 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

7 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokument, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                  

z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000 złotych. 

 
4. Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:   

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko 

jedną ofertę sam lub jako reprezentant firmy na zamówienie opisane w tej IWZ.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

• Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@ckmuza.pl 

• Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ckmuza.eu 

6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia …………… do dnia 31.01.2022 roku. 

 

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

warunków. 

 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

5.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

 

 

 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

8 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, poza wyżej 

uprawnienia SEP E do 1 KV przez jedna osobę wykonującą zamówienie.  

 

5.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia                        

w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                   

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowaną 

przynajmniej jedną umowę, która obejmuję po sobie 12 miesięcy o wysokości minimum 

100000,00 zł brutto rocznie, obejmującą wykonywaną w sposób stały/ciągły obsługę prób                   

i spektakli lub wydarzeń artystycznych w placówkach kulturalnych takich jak teatry, muzea, domy 

kultury, opery, gdzie sala widowiskowa przeznaczona jest dla nie mniej niż 300 osób. 

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku odpowiadającego przedmiotowi zamówienia 

działalności polegającej na wynajmie sprzętu technicznego i obsłudze wynajętego sprzętu. 

 

Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie 

spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6.1. lit. a IWZ. Niewykazanie spełniania 

warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 

4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

5.3. Dysponowanie potencjałem technicznym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania przez Zamawiającego 

niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia. Wykaz sprzętu oraz minimalne parametry sprzętu 

wskazane są w załączniku nr 3a do IWZ. 

 

Spełnianie warunku dysponowania potencjałem technicznym zostanie ocenione na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6.1. lit. b IWZ. Niewykazanie 

spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
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5.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca dysponował co najmniej 

trzema osobami do realizacji zamówienia posiadającymi przynajmniej dwa z poniższych 

doświadczenia. Zamawiający zastrzega, że co najmniej jedna osoba musi posiadać wszystkie 

wskazane poniżej doświadczenia i uprawnienia:   

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP E do 1 KV, 

- co najmniej jedną osobą posiadającą umiejętność obsługi dźwigów elektrycznych typu wciągarki 

oraz roczne doświadczenie w jego obsłudze, 

- co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu obsługi konsolet oświetleniowych oraz co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w ich obsłudze, jako realizator oświetlenia przy spektaklach 

teatralnych i innych imprezach, 

- co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze sprzętu 

akustycznego, jako realizatorzy dźwięku przy spektaklach teatralnych i innych imprezach, 

- co najmniej jedną osobę posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie jako Kierownik Sceny – 

zarządzanie obsługą techniczną i koordynacja zespołu technicznego podczas spektakli i koncertów. 

  

Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione 

na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6.1. lit. c IWZ. 

Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

5.5.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
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podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 4 do IWZ), należy przedłożyć: 

a) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te usługa została wykonana należycie. Wzór wykazu usług stanowi 

załącznik nr 5 do IWZ. 

b) Wykaz posiadanego przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia 

wraz z informacjami, jakie parametry posiada sprzęt Wykonawcy. Wzór wykazu sprzętu 

stanowi załącznik nr 6 do IWZ. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych oraz doświadczeniu niezbędnemu do wykonywania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do IWZ.  

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik  nr 8 do IWZ); 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w § 6.2 lit. a, b. 

 

6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6.2 lit. b, przedkłada dokument wystawiony w kraju,                

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6.4. Inne dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ). 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - 

Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty 

wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii.  

c) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania                

i złożenia oferty. 
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6.5.  W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone: 

− w § 6.1. lit. a, b, c IWZ  – oświadczenia i dokumenty muszą poświadczać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 IWZ pkt 1-5, co najmniej przez jeden z podmiotów 

występujących wspólnie; 

− w § 6.2. i 6.3. – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

− w § 6.4. a, b - wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz. 

− Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 6.4. lit. c IWZ, składa każdy podmiot, który ustanowił 

swojego pełnomocnika do występowania w niniejszym postępowaniu przetargowym, a który sam 

lub wspólnie z innymi wykonawcami ubiega się o udzielenie zamówienia, lub jest innym 

podmiotem, którego zasobami wykonawca będzie dysponował przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, a który będzie brał udział w realizacji części zamówienia. 

 

Oświadczenia wskazane w IWZ oraz dokumenty, o których mowa w § 6.4. lit. a muszą być złożone 

w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 6.4 lit. c muszą być złożone  w formie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty, o których mowa w § 6.1. lit. a, b, c oraz 

6.2. lit. b IWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych 

wykonawców lub podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

tych wykonawców lub podmioty trzecie. 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym Wykonawcą lub 
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wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli 

oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(załącznik nr 9 do IWZ). 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

7.1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

7.2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz 

oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale 5 i 6 IWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla których w ustawie 

Pzp przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

7.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

7.4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest 

Aleksandra Piotrkowicz 

7.5.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 

fakt ich otrzymania. 

7.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

7.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
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a) pisemnie na adres:  

Centrum Kultury „MUZA” 

ul. Armii Krajowej 1 

59-300 Lubin 

 

b) faksem pod numer: 767462252 

c) pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@ckmuza.pl 

 

7.8. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści IWZ: Wykonawca może się zwrócić do 

Zamawiającego z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie 

później niż na 2 dni przed terminem składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

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

wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.9. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić 

treść dokumentów składających się na IWZ. 

7.10. O każdej dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników 

postępowania. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 

zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 

podlegały nowemu terminowi. 

7.11. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania  i 

odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano IWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej:  www.ckmuza.pl. 

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej IWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

7.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści IWZ. 
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8. Wybór oferty. 

 

8.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności 

kulturalnej i w Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

8.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu publicznego, zamieszczając  ogłoszenie                                   

o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym na swojej stronie internetowej oraz 

przesyłając powyższe zawiadomienie Wykonawcom, którzy złożyli ofertę. 

 

9. Wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą. 

 

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.   

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert 

(art. 85 ust.5 ustawy Pzp.). 

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

11.1. Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: 

 

a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do IWZ, 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do IWZ, 
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c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 

ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do IWZ, 

d) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi 

wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 10 do IWZ, 

e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu - jeżeli 

dotyczy,  

f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

UWAGA! Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, 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 lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do IWZ, 

 

11.2. Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie (nie 

krótszym niż 5 dni), aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: 

 

a) wykaz wykonywanych usług należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do IWZ wraz 

z rekomendacjami. 

b) wykaz niezbędnego sprzętu, jakim dysponuję Wykonawca w celu realizacji zamówienia – 

należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 Do IWZ. 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz 

należy przygotować zgodnie  z załącznikiem nr 7 do IWZ, 
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11.3. Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana: 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument 

potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000 

złotych. 

11.4. Sposób przygotowania oferty: 

• oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 

• oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

• zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób 

zapobiegający jej  dekompletacji, 

• wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną, 

• Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp  poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi 

warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

• Zamawiający nie ma obowiązku poprawiania omyłek jeżeli: 

a) oferta podlega odrzuceniu, 

b) mimo poprawienia omyłek oferta nie będzie ofertą najwyżej ocenioną, 

c) postępowanie podlega unieważnieniu. 

• Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed 

otwarciem, bez uszkodzeń, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu 

otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania 

powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie 

drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 

• Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa                              

w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

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

informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania 

przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice 
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przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył 

na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób niebudzący wątpliwości. 

• Nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 Pzp. 

• Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                              

w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 

odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych 

informacji. 

• Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania 

ofert. 

• Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 

tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.  

• Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 

otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

• Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                          

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 

jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

• Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną 

zwrócone Wykonawcy. 

• W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nieskutecznego zamknięcia 

opakowania oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie 

przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału                         

w postępowaniu.  

• Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
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• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

11.5. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

 

     Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (opakowaniu) oznaczonej: 

 

„Świadczeniu usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem zaplecza i 

obsługą zaplecza sceny w Centrum Kultury „MUZA”– nie otwierać przed 11 stycznia 2021r., 

do godz. 10.15”, 

 

należy złożyć na adres: Centrum Kultury „MUZA” 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1 

(sekretariat) 

 

12. Miejsce i termin  składania i otwarcia  ofert. 

 

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury „MUZA”, 59-300 Lubin, ul. Armii 

Krajowej 1,- Sekretariat, do dnia 11 stycznia 2021r., godz. 10.00. 

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2021r. o godz. 10.15 w Centrum 

Kultury „MUZA”, 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1, Sala Błękitna.  

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

12.5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,                    

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 

13.1. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat                          

i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich 

w postaci cyfrowej i słownej. 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

20 

13.2.  Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone   

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony 

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

13.4. Cenę należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do IWZ. 

13.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

13.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

13.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: 

• Cena 
 

14.1. Cenę wykonania zamówienia podstawowego C - 100% (cena brutto)  

 

Metoda oceny ofert: cena - 100 % - maksymalnie 100 pkt. 

 
   cena najniższa oferty        

C =  ………………………… X 100 
                  cena oferty badanej    

    

                   

 

14.2.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  

zostały złożone o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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14.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,   

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

 

14.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i złożenia 

dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: 

 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 

oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3)  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.   
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

16.2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. 

b) przed podpisaniem umowy wykonawca będzie musiał przedstawić dokument, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  50.000 złotych. 

16.3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej IWZ 

nie podlegają negocjacjom. 

 
 
17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Lubinie; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka – Agnieszka Lach, kontakt: 

adres e-mail: agnieszka.lach@poczta.onet.pl 
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie 

przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na 

podpisaną umowę o dofinansowanie projektu oraz ze względu na cele archiwalne - zgodnie                  

z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres 

przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień 

publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

-   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c 

oraz b RODO.  

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z Regulaminem Centrum Kultury „Muza” Wykonawcy nie przysługują środki prawne 

przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 

19. Postanowienia końcowe. 

 

19.1. Istotne Warunki Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ckmuza.eu 

19.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

znajdujące się w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności 

kulturalnej w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie. Regulamin znajduje się na stronie Centrum 

Kultury „Muza”.  

 

 

Załączniki do SIWZ: 

a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

b) Załącznik nr 2 - wykaz planowanych imprez 

c) Załącznik nr 3 - spis dostępnego sprzętu przez Centrum Kultury 
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d) Załącznik nr 3a - spis sprzętu jakim musi dysponować Wykonawca w trakcie realizacji 

umowy. 

e) Załącznik nr 4 – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

f) Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług 

g) Załącznik nr 6 – wykaz sprzętu Wykonawcy 

h) Załącznik nr 7 – wykaz osób 

i) Załącznik nr 8 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

j) Załącznik nr 9 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

k) Załącznik nr 10 - Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom 

l) Załącznik nr 11 – wzór umowy 
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      Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych                             z 

zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, koncertów oraz spektakli teatralnych 

realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie. 

 

 

 

WYKONAWCA: ……………………………………………………………………. 

 

 

adres: ………………………………………………………………………………..……. 

 

numer telefonu: ………………………………..……………………………………….…   

 

adres email: ………………………………………………………………………………. 

 

NIP: ………………………………………………………………………………………. 

 
Osoba upoważniona do kontaktów: …............................................tel. …………………..  
 

 

OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

27 

Stanowisko Cena brutto za 
roboczogodzinę 

Przewidywana 
liczba 

roboczogodzin 
Cena brutto PLN 

Obsługa koncertów i spektakli 
(nagłośnienie i oświetlenie) na 

Sali Widowiskowej i 
Kameralnej (osoba posiadająca 

wszystkie uprawnienia ) 

 120  

Obsługa koncertów i spektakli 
(nagłośnienie i oświetlenie) na 

Sali Widowiskowej i 
Kameralnej (osoba dodatkowa) 

 120  

Przygotowanie do imprez 
(pomoc techniczna) Sali 

Kameralnej lub Widowiskowej 
(osoba posiadająca wszystkie 

uprawnienia )   

 700  

Przygotowanie do imprez 
(pomoc techniczna) Sali 

Kameralnej lub Widowiskowej 
(osoba dodatkowa) 

 700  

Imprezy zlecone – obsługa 
nagłośnienia i/lub oświetlenia 
Sali Widowiskowej lub Sali 

Kameralnej (osoba posiadająca 
wszystkie uprawnienia )   

 150  

Imprezy zlecone – obsługa 
nagłośnienia i/lub oświetlenia 
Sali Widowiskowej lub Sali 

Kameralnej (osoba dodatkowa) 

 100  

Kinooperator  50  
Muzyka Na Żywo w Klubie pod 

Muzami (osoba posiadająca 
wszystkie uprawnienia )   

 50  

Muzyka Na Żywo w Klubie pod 
Muzami (osoba dodatkowa)  50  

Warsztaty, edukacja teatralna 
dla szkół i przedszkoli  25  

Naprawa sprzętu należącego do 
Centrum Kultury Muza  50  

RAZEM ----- -----  

Przewidywane ilości roboczogodzin w tabeli powyżej są orientacyjne i nie stanowią podstawy 
do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca wynagradzany będzie za faktyczną 
ilość przepracowanych godzin pomnożonych przez cenę roboczogodziny. 
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CENA OFERTY BRUTTO  ………….......................zł brutto w tym  23% VAT 

                

                       

Słownie: ………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną 

poniesione przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT 

innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.  

Oświadczamy, że:  

• zapoznaliśmy się ze Istotnych Warunkami Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,  

• akceptujemy wskazany w Istotnych Warunkach Zamówienia czas związania ofertą, 

• akceptujemy ogólne warunki umowy.  

 

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:  

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 11 do IWZ– projekcie umowy,                             

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, 

zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:  

 
 
Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko / funkcja …………….……..  
 

 

Oświadczam, że:  

• zamówienie wykonam samodzielnie*  

• część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy/om/ *  

................................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................  
 
 
Firma podwykonawcy/ów/:  
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………………… 
 
% lub kwotowy udział podwykonawcy/ów/: ………………………...  

 

Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję:  

• jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE*  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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    Załącznik nr 2 

 

Planowany kalendarz imprez w Centrum Kultury „MUZA” na rok 2021  

 

 

 

Lp. Termin Nazwa imprezy 

1 10 stycznia 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Klub pod Muzami 

2 13/14 lub 27/28 marca  
(1 dzień) 

Jarmark Wielkanocny; współorganizacja DDP Seniora Oświetlenie, 
nagłośnienie, podkłady) – Sala Widowiskowa 

3 20-21 marca  WIOSNA KOBIET pasje-kreacje-inspiracje 
- spektakl – 20 marca – Sala Widowiskowa 
- babski wieczór – 20 marca (dyskoteka + część artystyczna) Klub pod 
Muzami  

4 22 marca 45-lecie PSM - koncert (próba, podkłady, instrumenty) – Sala Widowiskowa 

5 24-25 kwietnia 
 

XV Warsztaty Gospel; współorganizacja: 
-koncert finałowy – Sala Widowiskowa 

6 Marzec lub kwiecień i  maj 
 

 2 Koncerty Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca GWARKOWIE (próby, 
nagłośnienie, oświetlenie) – Sala Widowiskowa  

7 16 maja 
 

Lubin Dance: 12 edycja 
- dolnośląski przegląd taneczny dla dzieci i młodzieży – Sala Widowiskowa 

8 16,17 i 20 czerwca 
 

28 Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” - Sala Widowiskowa:  
- przesłuchania konkursowe (16 i 17 czerwca)  
- koncert finałowy (20 czerwca)  

9 czerwiec 
 

Międzypokoleniowe Impresje Teatralne, współorganizacja DDP Senior 
(liczne spektakle) – Sala Widowiskowa 

10 23 czerwca 
 

Koncert absolwentów; współorganizacja PSM I stop. w Lubinie – Klub pod 
Muzami 

11 lipiec – sierpień 9 razy 
(niedziele) 

Koncerty w Altanie (instrumenty, nagłośnienie i podkłady) 

12 29 sierpnia Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła czyli artystyczne zakończenie lata 
(spektakl, koncert, konkursy) – Park obok CK Muza 

13 wrzesień – grudzień około 
20 spektakli i koncertów 

XIII Lubińska Jesień Teatralna (próby, nagłośnienie i oświetlenie) wg ridera 
technicznego od teatrów i muzyków 

14 18 września Lubiński Dzień Bluesa – XIV edycja koncert – Klub pod Muzami 

15 Październik Dolnośląski Festiwal Nauki; współorganizacja (nagłośnienie Sali 
Widowiskowej i Kameralnej) 

16 11 listopada  Obchody Święta Niepodległości - koncert – Klub pod Muzami 
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17 listopad XXI Przegląd Form Wokalnych; współorganizacja DPP Senior – Sala 
Widowiskowa 

18 16,17 i 28 listopada  
 

XXIX Konkurs Wokalny „Scena Prezentacji Młodych”: 
- przesłuchania konkursowe 16 i 17 listopada  
- koncert laureatów 28 listopada  

19 4 lub 5 grudnia 
 

Lubińskie Betlejem; współorganizacja DPP Senior – Sala Widowiskowa 
(podkłady, nagłośnienie i oświetlenie) 
− - prezentacje wokalne dzieci, młodzieży i seniorów 

20 11 grudnia 
 

Konkurs Filmowy 52sekundywkulturze – Sala Widowiskowa (nagłośnienie i 
oświetlenie) 

21 Cały rok (łącznie 60h)  Pozostałe imprezy (koncerty, kabarety, spektakle) 

22 Cały rok (12 spektakli)  Spektakle dla najmłodszych – Sala Widowiskowa, Sala Kameralna, Sala 
Błękitna 

23 Cały rok (łącznie 25h) 
 

Pozostałe imprezy (warsztaty, edukacja teatralna dla szkół i przedszkoli itp.) 
– Sala Widowiskowa – prowadzenie warsztatów dla dzieci razem z 
prezentacją sprzętu 

24 Cały rok (łącznie 50h) Muzyka Na Żywo w Klubie Pod Muzami 

25 Cały rok (łącznie150h) 
 

Imprezy zlecone wynajem sali – obsługa nagłośnienia i oświetlenia Sali 
Widowiskowej i Kameralnej 

 
 
 
Wykaz imprez podanych w tabeli powyżej ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy. 
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Wykaz sprzętu Centrum Kultury „Muza”: Załącznik 
Nr3   

 
LP. Wyszczególnienie Ilość 
1 AKG C-414 XLS Stereo para mikrofonów studyjnych 1 
2 Akmuz NS-2T statyw mikrofonowy stalowy z teleskopem 6 
3 Aktywny DI-BOX     2 
4 American_DJ Entour Venue-hazer - wytwornica mgły 1 
5 AN Mini compik 1 
6 Belden NET65 - PUR skrętka mobilna 2 

7 
Belden NET65-PUR skrętka mobila Cat6A S/FTP PUR, 50mb na bębnie 
70225, ekran pleciony, kolor czarny, złącza ethercon Neutrik NE8MX6 1 

8 Biurko czarne  1 
9 Colorstage Gladiator Spot Wash 280W 4 

10 Colorstage głowa ruchoma Pixel Wash 19x15W – 4in1  4 
11 Colorstage głowa ruchoma Pixel Wash 19x15W – 4in1  1 
12 Colorstage Led Taifun Spot 150W Lumiengine 2 
13 Colorstage Led Taifun Spot 150W Lumiengine 1 
14 Colorstage Robin Wash 19x15w 2 
15 Combo basowe 100 WBK 303  1 
16 DBX 123 l podwójny 31 torowy korektor   1 
17 DI BOX aktywny profesjonalny 5 
18 Dyskotekowy podw. Odtwarzacz CD 1 
19 Ekran projekcyjny Celexon Economy 220x165 cm 1 
20 Eurolite EDX-4R DMX RDM Dimmer pack-dimmer DMX 4 
21 Eurolite Theatreb650/1000 Spot reflektor teatralny Antihalo 6 
22 Futerał transportowy        3 
23 Klark_Teknik DN100 DiBox aktwny 7 
24 Klimatyzator ścienny Hisense AS-12 1 
25 Kolumna aktywna 10 Alto TX10 2 
26 Kolumna aktywna 8 Soundsation Hyper Top 8A 480W 1 
27 Kolumna aktywna 8 Soundsation Hyper Top 8A 480W 1 
28 Kolumna Głośnikowa EUL-30/W 3 
29 Kolumna Głośnikowa EUL-30/W 1 
30 Kolumna Głośnikowa EUL-80/SW 4 
31 Kolumna głośnikowa JBL   4 
32 Kompresor / Limiter 2 
33 Kontener  1 
34 Kontener         1 
35 Kula lustrzana    1 
36 Mikrofon +zasilacz PHANTON 5 
37 Mikrofon +zasilacz PHANTON 3 
38 Mikrofon do bębnów   1 
39 Mikrofon dynamiczny Cardioid Beta 52 ze stat. 1 
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40 Mikrofon dynamiczny Cardioid Beta 56 ze stat. 4 
41 Mikrofon dynamiczny Cardioid SM-57 ze stat. 6 
42 Mikrofon dynamiczny Cardioid SM-58 ze stat. 6 
43 Mikrofon pojemnościowy AKG     2 
44 Mikrofon pojemnościowy Supercardioid ze stat. 1 
45 Mikrofon Shure Beta 58  2 
46 MPX – 1 procesor dźwięku Lexicon 1 
47 Nadajnik bezprzewodowy z kapsułą Beta 58 Shure 2 
48 Nadajnik bezprzewodowy z kapsułą Beta 58 Shure 1 
49 Nadajnik i odbiornik Shure /mikrofon bezprzew./    1 
50 Nadajnik i odbiornik Shure /mikrofon bezprzew./    1 
51 Najazdy kablowe 29 
52 Obudowa Par 64 LONG, żarówka CP 62/1000 W 8 
53 Odtwarzacz DVD  3 
54 Oświetlenie sceniczne Colorstage Led, statyw z belką 1 
55 Poczwórna bramka szumów    2 
56 Podw. odtwarzacz CD/CD-R/MP3/USB Numark CDN-77 1 

57 Podwójny 15-to torowy korektor  2 
58 Procesor do dźwięku DBX   1 
59 Procesor dzwięku Lexicon MX-400 1 
60 Procesor dźwięku DBX 1 
61 Przedłużacz 100m ze skrzynką bezpiecz. 1 
62 Przyłącze DIREKT – BOX 275 AC   4 
63 Pulpit do nut    2 
64 Pulpit do nut     3 
65 Regał metalowy          2 
66 Rozdzielnia przenośna – światło dzwięk 1 
67 Rozdzielnica uniwersalna 1 
68 Rozgałęźnik oświetlenia scenicznego 1 

69 
Sennheiser EW 100-835-G4-S-A mikrofon bezprzewodowy doręczny 
pasmo A516-558 MHz 3 

70 Sennheister e-604 mikrofon dynamiczny 3 
71 Sennheister e-906 mikrofon dynamiczny 2 
72 Showtec Sunstrip Active MK II - doświetlacz 10x50W GU10 10 
73 Shure QLXD2/B58  nadajnik bezprzewodowy do ręki z kapsułą Beata 58 1 
74 Shure QLXD4 odbiornik pojedyńczy cyfrowy 1 
75 Shure SM 81LC mikrofon pojemnościowy 3 
76 Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy 1 
77 Statyw mikrofonowy    12 
78 Statyw mikrofonowy Prodipe Professional Mic Stand. 8 
79 Statyw mikrofonowy Prodipe Professional Mic Stand. 2 
80 Sterownik świateł scna Euroline Split 8x – DMX Splitter 1 
81 Urządzenie do wytw. dymu scenicznego  1 
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82 Walizka Proficase 19 z aktówką 1 
83 Wąż świetlny       1 
84 Wciągarka łańcuchowa 1000 kg. 2 
85 Wózek transportowy   1 
86 Wyciągarka łańcuchowa 1T/9M 1 
87 Wyciągarka łańcuchowa 1T/9M 1 
88 Wyciągarka z zestawem jezdnym z kołem 2 
89 Wzmacniacz gitarowy  1 
90 Wzmacniacz mocy CROWN   3 
91 Wzmacniacz WM-5125 1 
92 Zasilacz mocy – wzmacniacz XLS – 602   2 
93 Zestaw nagłośnieniowy holl. Kasa kina, 4 gł, wzm. 1 
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Załącznik Nr 3a 
 
 
 
 

Wykaz sprzętu, jakim powinien dysponować Wykonawca w celu realizacji zamówienia przez cały 

okres trwania umowy: 

 

1 Mikser minimalna klasa Soundcraft V1. 

2 Mikser minimalna klasa Midas M32. 

3 Okablowanie XLR około 600mb – pozwalające na podłączenie sprzętu nagłośniającego                       

i oświetleniowego. 

 
 

 
  



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

36 

Załącznik Nr 4 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

O ś w i a d c z a m, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj.: 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami; 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

          (miejscowość, data) 

 

 

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

                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

                                                                                do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

37 

 

 

Załącznik nr 5 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG 

 

Wykaz wykonanych usług, min. 1 usługi  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, oraz załączeniem dowodów, że dostawa została 

wykonana należycie. 

               

 

 

Lp. 

       Nazwa i adres 

Odbiorcy 

Przedmiot wykonanych 

usług 

Wartość 

wykonanych 

usług 

Termin realizacji usług  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1. 

 

 

    

 

 

 

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

          (miejscowość, data) 

 

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

                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

                                                                                do występowania w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 6 

 
 

Wykaz sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z danymi technicznymi. 

 

LP 
 

Nazwa sprzętu 
 

Dane techniczne  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   

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

          (miejscowość, data) 

 

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

                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

                                                                                do występowania w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik nr 7 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć                                

w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                      

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 

potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

 

LP Nazwisko i imię 
Funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 
zawodowych 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

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

          (miejscowość, data) 

 

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

                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

                                                                                do występowania w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik Nr 8 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z  Regulaminem udzielenia zamówień z 

zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem jest świadczenie usług techników dźwięku 

oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 

koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA”                    

w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej – nie zaistniały okoliczności powodujące wykluczenie nas z 

postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 

                         

                     

                                                

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

          (miejscowość, data) 

 

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

                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

                                                                                do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 9 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                          
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza 
sceny dla wszystkich imprez, koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez 
Centrum Kultury „Muza” w Lubinie” 
 

 
 
1. *oświadczam. że przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi 
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o 
udzielenia zamówienia: 
1)… 
2) … 
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że 

powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

....................................... 
(miejscowość, data) 

.................................................................. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o 
udzielenia zamówienia: 
 

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

(miejscowość, data) 
.................................................................. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

Uwaga: 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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Załącznik Nr 10 

 

……………………………… 
    (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

PROPOZYCJE ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 

na zadaniu prowadzonym pod nazwą: 
” Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza 
sceny dla wszystkich imprez, koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum 

Kultury „MUZA” w Lubinie” 
 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………. 
 

Lp. Prace, które mają zostać zlecone 
podwykonawcy 

Procentowa część zamówienia jaka zostanie 
powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom oraz opis powierzonych 
czynności 

 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
…………………………… 
         miejscowość data 
 

………………………………… 
   (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
UWAGA: 
Podanie firm podwykonawcy w tym formularzu nie oznacza automatycznej zgody zamawiającego na 
zatrudnienie podwykonawcy, szczególnie w rozumieniu art. 647¹ KC. Ostateczną zgodę na 
zatrudnienie podwykonawcy zamawiający udzieli w formie pisemnej po spełnieniu warunków 
zapisanych.  
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Załącznik Nr 11 

 

 

UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w Lubinie w dniu ………….. roku pomiędzy: 

 

Centrum Kultury „MUZA” z siedzibą w Lubinie przy ul. Armii Krajowej 1, zwanym  w dalszej części 

umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:   

……………………………………………… 

a 

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

zwanym  w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:   

 

……………………………………………………………………… 

 

Na podstawie przepisów art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm. – dalej PZP, strony zawierają umowę                            

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług techników dźwięku 

oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, koncertów 

oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „Muza” w Lubinie przy ulicy 

Armii Krajowej 1, a także imprez organizowanych przez Centrum Kultury poza siedzibą 

/koncerty w lipcu i sierpniu w altanie, Festiwal Rękodzieła w sierpniu oraz imprez zleconych 

przez podmioty zewnętrzne, polegających  w szczególności na: 

• przygotowaniu nagłośnienia i oświetlenia estradowego oraz organizacji wsparcia 

technicznego wraz z obsługą zaplecza sceny; 
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• obsłudze projektorów kinowych w zakresie projekcji kinowych; 

• usługi związane z produkcją filmów, nagrań audio i wideo oraz programów telewizyjnych. 

 

2. Wykonawca będzie świadczył usługi wymienione w ust. 1 z wykorzystaniem sprzętu 

Zamawiającego, a także sprzętu własnego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi na każdej wskazanej przez 

Zamawiającego imprezie. Podczas imprez pracownicy Wykonawcy będą obsługiwać urządzenia 

sceniczne w celu zapewnienia ich rozmieszczenia zgodnie z wymaganiami technicznymi 

imprezy. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonywania prac technicznych                             

i porządkowych wymaganych przez Zamawiającego – stosowne do wzajemnych ustaleń                            

i potrzeb danej imprezy. 

4. Wykonawca będzie świadczył usługi objęte niniejszą umowę z zachowaniem wymogów 

określonych przepisami: bhp, p.poż., bezpieczeństwa imprez plenerowych. 

 

§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy sprzęt niezbędny do wykonania usług na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. Sprzęt ten będzie przechowywany w siedzibie Zamawiającego. 

Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do umowy. Każda z oddelegowanych przez Wykonawcę 

osób do wykonywania zamówienia jest zobowiązana sprawować opiekę nad powierzonym przez 

Zamawiającego sprzętem i urządzeniami oraz odpowiada za właściwe użycie tego sprzętu  i 

urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo widzów, obsługi oraz innych osób znajdujących się              

w Centrum Kultury „MUZA”. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że podpisanie protokołu 

użyczenia będzie warunkiem użyczenia sprzętu przez Zamawiającego. W przypadku odmowy 

podpisania protokołu użyczenia przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić 

sprzęt o nie gorszych parametrach we własnym zakresie. 

2. Zamawiający zabezpieczy transport w przypadku imprez poza siedzibą Zamawiającego                             

i pomieszczenie do przechowywania i zabezpieczenia powierzonego  sprzętu opisanego w pkt 1. 

3. Wykonawca będzie świadczył wymienione usługi z wykorzystaniem sprzętu, który zobowiązany 

będzie dostarczyć we własnym zakresie. Wykaz sprzętu, jakim ma dysponować Wykonawca w 

celu realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający nie ponosi żadnej 
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odpowiedzialności za sprzęt dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

ubezpieczenia we własnym zakresie dostarczonego przez siebie sprzętu celem wykonania usługi  

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas wykonania usługi dostęp do przyłączy 

energetycznych w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług będących 

przedmiotem umowy. 

5. W przypadku organizowania przez Zamawiającego kilku imprez w tym samym czasie, 

Zamawiający na swój koszt zapewni dodatkowy sprzęt oświetlający i nagłośnieniowy. 

6. Zamawiający, z tygodniowym wyprzedzeniem, będzie przedstawiał Wykonawcy grafik imprez.                               

W przypadkach wynikających z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, 

Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w wykazie Imprez. Ze względu na 

specyfikę pracy, zmiany mogą być wprowadzane nawet jeden dzień przed planowaną imprezą. 

7. Zamawiający zastrzega, że terminy poszczególnych imprez mogą się na siebie nakładać                        

i oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności zarówno technicznej, jak i kadrowej z 

uwzględnieniem powyższego, przy założeniu jednak, że  w jednym terminie odbywać się będzie 

nie więcej, niż 2 imprezy. 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) każdorazowego doboru sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, niezbędnego 

do realizacji imprezy na podstawie przedstawionych wymagań, odpowiedniego zestrojenia 

sprzętu  i uruchomienia go, co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną próby generalnej 

imprezy; 

       b) montażu i demontażu powierzonego sprzętu; 

       c) utrzymania powierzonego sprzętu w stanie technicznym nie gorszym niż w momencie    

przekazania go na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z uwzględnieniem normalnej 

eksploatacji sprzętu. 

       d) utrzymania sprzętu w stałej sprawności technicznej poprzez wykonywanie okresowych 

przeglądów, bieżącej konserwacji i drobnych napraw. Naprawy wymagające zakupu części 
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zamiennych wymagają uzgodnienia z Zamawiającym oraz sporządzenia protokołu konieczności 

naprawy. Dostarczenie do serwisu oraz koszt takich napraw ponosi Zamawiający; 

       e) usuwania awarii powierzonego sprzętu nagłośnieniowego  w czasie realizacji imprez. 

f) ścisłej współpracy z pracownikami technicznymi obsługującymi zaplecze sceny z ramienia 

Zamawiającego. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań technicznych przy realizacji imprez 

ze strony Zamawiającego jest pan Janusz Jasiński. 

2. Wykonawca każdorazowo minimum 7 dni przed terminem zaplanowanej imprezy uzgodni 

zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do realizacji imprezy, koncertu.  

 

§ 4 

 

1. Zamawiający nie ma obowiązku zamawiania w całości planowanych usług wskazanych w formularzu 

ofertowym. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie za zamówione usługi, które zostały 

realizowane  w jakości odpowiadającej postanowieniom niniejszej umowy. 

2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stawki jednostkowe wskazane w 

formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług (godzin) zrealizowanych. Rozliczenie 

będzie dokonywane z dokładnością, co do pół godziny w odniesieniu do każdej osoby, w każdym 

dniu, w którym Wykonawca świadczył usługi na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie rozliczenia miesięcznego, 

w którym zostanie ujęta w szczególności: 

- liczba wydarzeń, spektakli i koncertów, które obsługiwał Wykonawca, 

- liczba godzin prac technicznych i porządkowych, jeśli w danym miesiącu takie były wykonywane, 

- liczba osób zaangażowana do obsługi poszczególnych spektakli, koncertów i wydarzeń, 

- liczba godzin, w których były świadczone usługi na rzecz Zamawiającego, 

- stawka roboczogodzinowa za każdą osobę świadczącą usługi na rzecz Zamawiającego. 

4. Zestawienie w formie załącznika z informacjami powyżej musi być dołączony do faktury i 

dostarczone najpóźniej do 5-go każdego miesiąca w celu sprawdzenie i weryfikacji przez Kierownika 

Administracji i/lub Kierownika Działu Imprez i Promocji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
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naliczone wg stawek roboczogodzin wskazanych w formularzu ofertowym oraz wg rzeczywistych 

ilości usług zrealizowanych. 

 

§ 5 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie wynagrodzenie 

stałe 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), w tym podatek od towarów i usług (VAT) 

560,98zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 98/100). Oraz kwotę będącą iloczynem ilości 

przepracowanych roboczogodzin i stawek wskazanych w formularzu ofertowym przez 

Wykonawcę. 

3. Całkowita wartość zamówienia wg formularza ofertowego i kwoty stałej (12miesięcy x 3000,00zł 

brutto) wynosi……………………..zł. (słownie ........................................................zł), w tym 

podatek od towarów i usług (VAT) ............ zł (słownie ................................................ zł). 

Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w trybie miesięcznym. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe za poszczególne imprezy nie ulegną zmianie 

podczas trwania niniejszej umowy. Ceny obowiązujące dla poszczególnych imprez w ramach 

niniejszej umowy określa indywidualna kalkulacja cenowa sporządzona na podstawie oferty 

Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do FV załącznik z informacją, jakie imprezy zostały 

zrealizowane (data, tytuł imprezy/ nazwa, ilość roboczogodzin, ilość osób). 

7.   Na kwotę stałą 3000zł brutto składa się: 

• dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań zleconych przez Zamawiającego 

• uzgodnienia telefoniczne dotyczące oświetlenia i nagłośnienia  

• bieżące czynności techniczne i konserwacyjne. Czynności konserwacyjne będą polegać na 

utrzymaniu sprzętu należącego do Zamawiającego w dobrym stanie, tak, aby Zamawiający 

nie stracił gwarancji (w przypadku nowych) oraz weryfikacja konieczności napraw. 

Czynności przeglądowe powinny być wykonywane co najmniej raz na trzy miesiące 

• koszt transportu sprzętu, jeśli impreza odbywa się poza siedzibą Zamawiającego 
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8. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki po upływie terminu płatności. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej. 

 

§ 6 

 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia   ………………..  do dnia 31.01.2022 roku.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć na koniec miesiąca 

kalendarzowego, poprzedzającego okres wypowiedzenia.   

3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za wspólnym porozumieniem. 

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych 

powodów polegających na niewykonywaniu przez drugą stronę postanowień umowy lub 

nienależytym jej wykonywaniu. 

5. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, Zleceniodawca obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości – 10 % 

rocznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.3 obowiązującej umowy.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami 

technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających                      

z niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub 

utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

obowiązków wynikających z umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego 

charakteru świadczonych przez niego usług oraz w oparciu o obowiązujące regulacje i przepisy. 

2.  Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do składania 

wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość 

wykonania pracy. 
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§ 8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 

2. Za każde nienależyte wykonanie przedmiotu zawartej umowy, leżące po stronie Wykonawcy,               

a w szczególności przerwy w pracy mikrofonów występujące podczas realizacji imprez, 

niezależnie od czasu  ich trwania, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karą umowną                   

w wysokości 1000zł brutto. 

3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia lub kradzież sprzętu powstałe z jego winy, na skutek 

niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia sprzętu albo brak należnego zabezpieczenia                     

w czasie transportu. 

4. Wykonawca nie może wykorzystywać powierzonego sprzętu, będącego własnością  

Zamawiającego, do innych celów niż będące przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji przedmiotu umowy lub 

jego części podwykonawcom lub osobom trzecim.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

7. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % rocznego wynagrodzenia brutto,                      

o którym mowa w § 5 ust.3 za każdą pojedynczą nieobsłużoną przez Wykonawcę imprezę,                   

o której mowa w  § 1 pkt. 1. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę 

umowną. 

 

§ 9 

  

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, 

których  strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja przedmiotu umowy 

na warunkach niej zawartych nie będzie możliwa, przez m.in.: zmianę prawa podatkowego -                         

z zakresie zmiany podatku VAT na usługi objęte umową, w przypadku zmiany danych lub 

przekształcenia podmiotu (strony umowy – Wykonawcy), siły wyższej. 



Znak sprawy: DK/341/1/2020 

Świadczenie usług techników dźwięku oraz usług związanych z zapewnieniem obsługi zaplecza sceny dla wszystkich imprez, 
koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie” 

 
 

51 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o których mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

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

 

 

 

 

Zamawiający:                      Wykonawca: 

 

 

 

..........................................      .......................................... 
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Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
 

Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu Zamawiającego 

Załącznik nr 2 – wykaz sprzętu Wykonawcy do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu DK/341/1/2020 

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy Wykonawcy złożona w postępowaniu DK/341/1/2020 

Załącznik nr 5 - uwierzytelniona kopia umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy. 

 

 


