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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

przetarg nieograniczony pn.:  

 
 
 

Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego  
dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 
 
Realizacja w ramach zadania pn.: 

Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez 
kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu  

Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 
zwanej dalej „Ustawą” 

 
 
 
Zamawiający:  
 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
ul. Sokoła 7 
35-010 Rzeszów 
Tel. (17) 853 20 01 
Fax. (17) 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl   
 
                                                                                                                       ZATWIERDZAM: 

                                                                                                     

Rzeszów, dnia 01.04.2020 r.                                               ...................................................................... 
        Podpis Dyrektora lub osoby uprawnionej 

        do reprezentowania Zamawiającego 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów  
Tel. (17) 853 20 01, Fax. (17) 850 75 50  
adres strony internetowej: www.teatr-rzeszow.pl  
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl; j.rozmus@teatr-rzeszow.pl  
 
Zamawiający tj. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pracuje od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana może być również 
skrótem „SIWZ”. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy: 
AG-270-2-2020. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie sprawy.  

4. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 
dokonać oceny oferty, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.  

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów w ramach realizacji zadania  
pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez 
kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe. 

 
2. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części: 

 
OPIS: 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

32351100-9 - Sprzęt do edytowania obrazu wideo 

38652120-7 – Projektory video, 

38653400-1 – Ekrany projekcyjne, 

38651600-9 – Kamery cyfrowe, 

30213100-6 – Komputery przenośne, 

30214000-2 – Stacje robocze 
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Opis: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4. Oferta nie zawierająca pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji zostanie 
odrzucona. 

 

IV INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia z wyjątkiem przypadku określonego w art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym wraz 
z podaniem pełnej nazwy/firmy, adresu oraz NIP/PESEL. Brak wskazania przez Wykonawcę, które 
części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, oznaczać będzie, że Wykonawca 
deklaruje, iż zamierza wykonać zamówienie osobiście. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni 
dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. Wszelka korespondencja 
będzie dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie. 

8. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

9. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 
Wykonawca może zastosować materiały równoważne, ale muszą one być nie gorsze od materiałów 
zastosowanych w dokumentacji lub muszą przewyższać jakością materiały ujęte  
w dokumentacji. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych dotyczących zamówienia 
Wykonawca przedstawi niezbędne dokumenty dla wszystkich materiałów tzw. równoważnych  
na etapie składania ofert. 

 

                                   V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy 
którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy, 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz spełniają warunki i wymagania określone  
w SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA  

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 

1. Oświadczenia należy przedłożyć w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów 
albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje 
jedynie forma oryginału albo odpisu notarialnie poświadczonego. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

2. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących wszelkich 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
wymaga następujących oświadczeń i dokumentów – nie dotyczy.   

4. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) wraz  
z ofertą należy przedłożyć:  

Lp. Wymagany dokument 

 

1 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podpisane przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  

       W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie  
art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 
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W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

 

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
 

            W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

6. Oferta musi zostać przygotowana według wzoru formularza oferty, który stanowi załącznik nr 2  
do SIWZ. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują: 

1) pisemnie na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7,  
35-010 Rzeszów lub 

2) faksem na nr: (17) 850 75 50 lub  

3) adres poczty elektronicznej  e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl; j.rozmus@teatr-
rzeszow.pl      

Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu/e-mail nie dotyczy: oferty, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ.  
W przypadku pism, oświadczeń, wniosków na nr faksu/e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 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. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w Rozdziale VIII pkt 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępniona na stronie internetowej. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

9. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone będzie w języku polskim, dlatego też wszelkie 
pytania, oświadczenia i pisma do Zamawiającego należy kierować w tym języku. 

mailto:sekretariat@teatr-rzeszow.pl
mailto:j.rozmus@teatr-rzeszow.pl
mailto:j.rozmus@teatr-rzeszow.pl
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10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami - w zakresie formalnym i merytorycznym osobą 
upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jolanta Rozmus, e-mail:  
j.rozmus@teatr-rzeszow.pl.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty – spowoduje odrzucenie oferty/ofert złożonych 
przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną 
ofertę.   

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Zaleca się, by ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo  
do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y 
wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana 
osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem). Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie  
o udzielenie zamówienia musi być  podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2  
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w formularzu należy podać cenę brutto 
oraz termin dostawy, okres gwarancji i czas reakcji serwisu). Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert w wersji elektronicznej. 

7. Składając ofertę Wykonawca deklaruję się tym samym, że składa ofertę na wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności dotyczy to podania niezbędnych informacji  
o Wykonawcach i postępowaniu, zgodnie z art. 86, 92 ust 1 pkt 1 oraz art. 92 ust.2 ustawy. 

9. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej 
stronie oferty podpis (podpisy) był czytelny i opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe 
strony mogą być parafowane.  

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

mailto:j.rozmus@teatr-rzeszow.pl
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12. Zawartość oferty: wypełniony formularz Oferty, Oświadczenie dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania oraz Opis techniczny – Kalkulacja ofertowa. 

13. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisanych w następujący sposób:  

 

 
 

 

Kopertę należy przygotować w ten sposób, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany w Rozdziale X pkt 13 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część 
oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843). 

16. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa  
w art. 25 ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1, lub innych  dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona za pośrednictwem operatora pocztowego, 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
(Portiernia), ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów do dnia 22.04.2020 r. do godz. 12:00. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.04.2020 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego  
tj. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa). 

2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 178). Podatek VAT należy 

 

 „Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego  
dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 
 NIE OTWIERAĆ przed: 22.04.2020 r. godz. 12:15”. 
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naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz.U. 2020 poz. 106). 

3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W postępowaniu nie są przewidziane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone 
w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 60% 

2 Czas reakcji serwisu (dni) 10% 

3 Termin wykonania zamówienia (dni) 30% 
 

 

2. Punkty przyznawane za podane w Rozdziale XIII pkt 1 kryteria, będą liczone według następujących 
wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena (koszt) - C 

Kryterium cena C, będzie liczone w następujący sposób: najwyższą 
liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej 
cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do 
wzoru: 

 

Liczba punktów C = (Cmin/Cob) * 100 * waga (60%) 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert 

 - Cob -  cena brutto oferty badanej 

2 

Czas reakcji serwisu – S 

Kryterium czas reakcji serwisu S, będzie liczone w następujący 
sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (10 pkt) otrzyma 
oferta o najkrótszym czasie reakcji serwisu, pozostali Wykonawcy 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
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Liczba punktów S = (Smin/Sob) * 100 * waga (10%) 

gdzie: 

 - Smin – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród wszystkich ofert 

 - Sob -  czas reakcji serwisu oferty badanej 

Zakres dla wszystkich zadań: od 1 do 2 dni 

3 

Termin realizacji - T 

Kryterium termin realizacji T (maks. 30 dni kalendarzowych), będzie 
liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to 
kryterium (30 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy 
(wykazanym w Formularzu Oferty Przetargowej), pozostali 
Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 

 

Liczba punktów T = (Tmin/Tob) * 100 * waga (30%) 

gdzie: 

 - Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród 
wszystkich ofert (nie dłuższy niż 30 dni) 

 - Tob -  termin wykonania zamówienia oferty badanej (nie dłuższy niż 
30 dni) 

 
 

3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej/osoby 
wykonującej czynności w postępowaniu, zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

4. 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 oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 (Rozdział XIII), dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi  
w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek;  

Zamawiający przyjmie, że: 

- prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
prawidłowa jest cena ryczałtowa podana słownie, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ppkt b) nie wyczerpuje możliwości 
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste 
omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
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do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 poz. 2177  
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. 

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,  
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się  
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa  
na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c (Rozdział XIII); 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie  terminu 
związania ofertą; 

i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,  
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający unieważni 
postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z  najniższą ceną przewyższy kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.   

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, który  
złożyli oferty, a także punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach  odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
braku równoważności  lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postępowania. 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

e) Informacje, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 3 lit. a i d, Zamawiający udostępni  
na stronie internetowej www.teatr-rzeszow.pl  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w 
inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów,  
o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 
pismem lub e -mail lub telefonicznie. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne), Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH. 

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa  
w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

http://www.teatr-rzeszow.pl/
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3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy: 

a) w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT,  
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej 
ze zmienionej stawki podatku; 

b) w zakresie przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie realizacji Umowy produkcja 
urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę 
urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń 
stanowiących przedmiot Umowy; 

c) w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 
 

4. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 
zgody na te zmiany,  

5. Nie stanowią zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego), 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy – Środki ochrony prawnej. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) opisu przedmiotu, 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenie oferty odwołującego, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w terminach i na zasadach określonych w art. 182 Ustawy. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Kopię odwołania, o której mowa wyżej w pkt 6 należy przesłać Zamawiającemu faksem – wyłącznie 

na numer +48 17 850 75 50, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl.  

 

 

 

mailto:j.rozmus@teatr-rzeszow.pl
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XVIII. INNE 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO z późn. zm.) informujemy, iż na podstawie art. 13 oraz art. 14 RODO 

przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej zwanym dalej „Administratorem”.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

przy ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów nr tel. 17 853 20 01 wew. 320, adres e-mail: iodo@teatr-

rzeszow.pl.  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu 

w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 17 853 20 01 wew. 320  

lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@teatr-rzeszow.pl   

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/przetargu prowadzonego  

w trybie zapytania ofertowego.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych 

w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia jak również przez 

okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentów związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/przetargu.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora oraz 

członkom komisji przetargowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z obowiązującym prawem.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do:   

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 

do których zachowania zobowiązany jest Administrator;   

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;   

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; 

w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;   

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

e) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.   

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

b) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych o którym mowa w art. 21 RODO, 

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

RODO;  
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c) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO.  

W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy 

wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Rzeszów, dnia 01.04.2020 r. 

 

 

                                                                                                        


