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Złotoryja, dnia 14.04.2015 
 
 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO (SIWZ) 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

powyżej wartości 30 000 euro 
 

przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo                          
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy. 
na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 
 CPV  
38.65.20.00-0 Projektory cyfrowe,  
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,  
38.60.00.00-1 Przyrządy optyczne,  
31.51.70.00-3 Lampy łukowe  
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe,  
48.82.00.00-2 Serwery,  
51.11.00.00-6 Usługi instalowania sprzętu,  
38.65.34.00-1 Ekrany projekcyjne 
48.90.00.00-1 Panel sterujący 
80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu  

 
Zamawiający: 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
Plac Reymonta 5 
59-500 Złotoryja  
woj. dolnośląskie 
Tel.    76 878 33 74, 76 878 34 28  
Faks   76 878 33 74 
www.zokir.pl  
 
Opracowanie zawiera:  
Informacje ogólne  
Opis przedmiotu zamówienia  
Instrukcja dla wykonawców  
Formularz oferty z załącznikami  
Projekt umowy  

 
(Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót „SIWZ” oznacza niniejszą Specyfikację)  
(Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo „ustawa”, bez bliższego określenia, oznacza ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieo publicznych,  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)  

 

http://www.zokir.pl/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
 
I. Postanowienia ogólne  
II. Opis przedmiotu zamówienia  
III. Instrukcja dla wykonawcy  
1. Opis przygotowania oferty.  

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.  

3. Wymagane dokumenty.  

4. Wymagania dotyczące wadium  

5. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny.  

6. Opis sposobu obliczenia ceny.  

7. Ocena oferty.  

8. Wymagany termin realizacji zadania.  

9. Udzielanie wyjaśnieo dotyczących SIWZ.  

10. Sposób, miejsce i termin składania oferty.  

11. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

12. Termin związania ofertą.  

13. Informacje o zasadach otwarcia i ocenie ofert.  

14. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.  

15. Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnid wykonawca przed 
podpisaniem umowy.  

16. Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany.  

17. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.  
 
IV. Załączniki  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy;  
Załącznik nr 2a – Oświadczenie wykonawcy;  
Załącznik nr 2b – Oświadczenie wykonawcy;  
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy  

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;  

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw i usług;  

Załącznik nr 6 – Protokół odbiorczy  
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I. Postanowienia ogólne 

1. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, tel. 76 87 83 374, 
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę    
i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do 
projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania 
współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – 
Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę    
i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego                    
z montażem. 
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówieo publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” 
lub „PZP”.  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosowad się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze 
zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówieo Publicznych, na tablicy 
ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zokir.pl .  

5. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje 
Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywad pisemnie. Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się za pomocą maila i faxu. W przypadku przesłania dokumentów mailem 
lub faksem dokumenty te muszą byd przesłane do Zamawiającego pisemnie w formie 
oryginału.  

6. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zokir.pl . Na stronie tej 
znajdowad się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ 
dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  

8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. Oferta musi obejmowad całośd zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych i wariantowych.  

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów  
i umów ramowych.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających.  

13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

14. Wykonawca winien zaakceptowad warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) zwanej także „specyfikacją”.  

15. Wykonawca powinien zapoznad się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

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

17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy, Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 
dni od otrzymania wniosku.  
 

http://www.zokir.pl/
http://www.zokir.pl/
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II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze 
standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem 
kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych 
Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja 
Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz  
z maskowaniem, okienka projekcyjnego z montażem. 
 
CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   

48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Specyfikacja techniczna dla sprzętu projekcyjnego wymaganego w kinie „Aurum”             

w Złotoryi 

L.P. OPIS CYFROWEGO SPRZETU PROJEKCYJNEGO ORAZ USŁUG ILOŚD 

1.  

Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI o rozdzielczości min 2K i 
parametrami technicznymi umożliwiającymi mobilne wykorzystanie 
urządzenia 

1 

2.  

Odpowiedni serwer kinowy spełniający standardy DCI oraz wymogi 
bezpieczeostwa materiału cyfrowego, pełna diagnostyka zdalna( 
przez Internet). Serwer powinien umożliwiad wyświetlanie z 
prędkością HFR oraz umożliwid mobilne wykorzystanie urządzenia 

1 

3.  

Obiektyw – jeden obiektyw zmotoryzowany dedykowany do 
projektora cyfrowego umożliwiający uzyskanie odpowiedniego 
formatu SCOPE i FLAT dostosowanego do wymiarów ekranu i 
odległości 

1 

4.  

Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowej w tym 2D i 3D, 
zapewniająca jasnośd obrazu określonego wymaganiami standardu 
DCI 

1 

5.  

Odpowiedni stolik lub podest pod zestaw cyfrowy z rackiem na 
urządzenia peryferyjne stanowiący jednocześnie skrzynię do 
bezpiecznego transportu projektora 

1 

6.  
Panel sterujący  ( komputer do obsługi ) z oprogramowaniem do 
kontroli, obsługi i serwisowania zaoferowanego projektora 

1 

7.  
Procesor wizyjny – skaler do obsługi sygnałów wizyjnych z innych 
źródeł 

1 

8.  Zestaw do projekcji 3D współpracujący z okularami pasywnymi; 1 

9.  Okulary pasywne do oglądania projekcji 3D 210 

10.  

Dostawa, instalacja, uruchomienie, zestrojenie sprzętu , urządzeo 
zgodnie z zaleceniami DCI wraz z przeszkoleniem pracowników ( 2 
osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

1 
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1.2. Specyfikacja techniczna dla sprzętu ( rama ekranowa, ekran, maskowanie) wymaganego 
w kinie „Aurum” w Złotoryi 
 

L.P. OPIS - dostawa i montaż ramy ekranowej wraz z ekranem i 
maskowaniem. 

ILOŚD 

1. 
Wykonanie nowego otworu na okienko projekcyjne – o wymiarach 
ca 80cm x 40 cm  

1 

2 

Dostawa i montaż okienka projekcyjnego w ramie o wymiarach 80 
cm x 40 cm , szkło projekcyjne czyste-białe, dwustronnie 
odlustrzone, antyrefleksyjne 

1 

3. 
Ekran kinowy metalizowany z perforacją, o współczynniku refleksji 
min 2.4 Gain, brzeg owinięty i zaoczkowany. Wymiary 9m x 4m 

1 

4 
Montaż ekranu na gumkach naprężających wraz z oblendowaniem 
ekranu ( maskownice stałe) 

1 

 

Kino „Aurum” posiada nagłośnienie, w którego zakres wchodzi: 

 Szafa metalowa 19"25U z wyposażeniem: 

 Panel zasilania, monitor kontrolno-odsłuchowy CSM5.1, zasilacz zewnętrzny 24VDC/1A moc 

wyjściowa wzmacniacza 12W/4Ohm, procesor kinowy Stereo Surround DTS XD 10P/SR 

automatyka, obsługa wszystkich formatów dźwięku analogowego  Mono Dolby A Dolby SR 8 

kanałów, obróbka cyfrowa dźwięku w sekcji głównej 2 wejścia Non-Sync wejście 

mikrofonowe 4szt., wzmacniacz koocowy Evi Audio CPS 2 2x600W/4Ohm 

 3szt. Głośniki zaekranowe Professional Ciemna Systems FS 115 600W,  30Hz-20kHz, LF8/HF 

16Ohm, LF 600W, HF 40W, LF1200W, HF80W, LF 99dB SPL, HF 107 dB SPL. 

 2szt. Głośnik subbasowy, Professional Ciemna Systems Sub 118 400W 30Hz-500Hz, 8 Ohm, 

400W, 800W, 1W/1m 100dB SPL. 

 12szt. Głośniki efektowe, Ciemna 12/2 200W, 50Hz-20kHz, 8Ohm, 200W, 400W, 1W/1m 

96dB SPL. 

 Kable głośnikowe IPGx4mm2 dla nagłośnienia zaekranowego ca 300mb. 

 Kable głośnikowe IPG 2x2, 5mm2 dla głośników surroundowych ca 200mb. 

Przedmiot zamówienia musi byd kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem 

nagłośnieniowym.  Oferent zobowiązany jest do dostosowania parametrów dźwięku do powyżej 

opisanego systemu nagłośnieniowego. 

1.3 Miejsce wykonania usługi: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, 59-500 

Złotoryja  

2. Przewidywany termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy.  

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:  
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a) Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnośd z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia;  

b) Wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy;  

c) Określenie przez Wykonawcę osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz ze 

wskazaniem telefonów kontaktowych, adresów e-mailowych i numerów faksu oraz innych 

ustaleo niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w kinie, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami 

technicznymi instalacji cyfrowego sprzętu projekcyjnego, sali kinowej pod kątem możliwości 

instalacji ramy ekranowej, ekranu i maskowania i dobrania odpowiedniego rodzaju                             

i wielkości wymienianego materiału ekranowego, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny 

wizji lokalnej.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wycenę wszystkich kosztów (zakupu sprzętu, jego 

transportu, montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i innych 

kosztów), które są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

6. Po wykonaniu dostawy oraz montażu w/w sprzętu Wykonawca przeszkoli w kinie 

wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu.  

7. Przedmiot zamówienia uważa się za należycie wykonany po dokonaniu odbioru, 

potwierdzonego protokołem odbiorczym, stanowiącym załącznik do umowy, podpisanym 

przez osoby odpowiedzialne wskazane w/w umowie ze strony Zamawiającego jak                             

i Wykonawcy.  

8. Dostawa i montaż sprzętu, winna odbyd się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia 

i godziny dostawy i montażu.  

9. Szkolenie pracowników musi się odbyd nie później niż w ostatnim dniu okresu 

przypadającego na dzieo zakooczenia realizacji umowy na terenie kina, w którym zostanie 

zainstalowany sprzęt.  

10. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia oraz szkolenia zostanie ustalony                   

z osoba wyznaczoną przez zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia zgodny z umową 

musi odbyd się komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub samego Wykonawcy 

oraz minimum dwóch pracowników ZOKiR i potwierdzony protokołem odbiorczym.  

11. Podstawą wystawienia faktur/rachunków przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu 

odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur/rachunków po 

wykonaniu zamówienia i dostarczyd je do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji                          

w Złotoryi, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

zrealizowania całego przedmiotu zamówienia.  

12. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na:  

a) dostawę i montaż oraz usługę szkoleniową zestawu kina cyfrowego z funkcją 3D.  
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b) dostawę i montaż ramy ekranowej wraz z ekranem i maskowaniem.  

13. Zamawiający dokona płatności nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury/rachunku za wykonany przedmiot zamówienia. 

Wynagrodzenie będzie przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane  

w fakturach/rachunkach.  

III. Instrukcja dla wykonawcy 

1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1.1. Wykonawca powinien zapoznad się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami 

określonymi w niniejszej specyfikacji.  

1.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyd tylko jedną ofertę.  

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

Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą byd konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

1.4. Ofertę należy złożyd, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

1.5. Oferta winna byd podpisana przez Wykonawcę lub osobę/ osoby upoważnione do 

reprezentacji i do zaciągania zobowiązao w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do 

podpisywania oferty winno byd dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę.  

1.6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorze formularza oferty Do oferty winny byd 

dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w 

załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treśd 

oferty nie będą skutkowad jej odrzuceniem.  

1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna byd 

potwierdzona „za zgodnośd z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

zaciągania w jego imieniu zobowiązao. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 

2 i 3 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą byd składane (Dz.U. 2013.231) kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane za zgodnośd z oryginałem 

winny byd poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty. Winna byd podpisana każda 

zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodnośd z oryginałem” – (pieczątka 

lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.  

1.7.1 W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien byd złożony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.  

1.8. Treśd złożonej oferty musi odpowiadad treści SIWZ.  
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1.9. Oferta winna byd napisana w języku polskim.  

1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi 

numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny byd parafowane 

przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.  

1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach/opakowaniach 

(kopercie i kopercie zewnętrznej) w tym:  

1.11.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresowad na Zamawiającego tj.  

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,  

Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja  z zaznaczeniem:  

Nr zam. …….  

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego 
zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze 
szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów 
operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. 
,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu 
wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego z montażem. 
 

Nie otwierad przed dniem 24 kwietnia 2015 r. godz. 10:30.  

1.11.2 Koperta poza oznakowaniem jako koperta zewnętrzna, powinna byd opisana nazwą                   

i adresem Wykonawcy.  

1.12. Wykonawca może wprowadzad zmiany lub wycofad ofertę, pod warunkiem, że 

Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 

upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ 

pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.  

1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe 

dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.  

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom (zgodnie                   

z art. 84, ust. 2 PZP).  

1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzid w niej zmian.  

1.16. Jeżeli oferta zawierad będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                     

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą byd udostępniane. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnid i umieścid                  

w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:  
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 - Nazwa i adres Wykonawcy 

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

L.P. 
Oznaczenie rodzaju ( nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

Od Do 

    

    

 

1.17. Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                                 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł                 

w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą byd one udostępniane. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust 4 PZP.  

1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:  

1.18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyd u Zamawiającego pisemny wniosek                      

o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.  

1.18.2. Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia 

zakres informacji, które mogą byd ujawnione.  

1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 

pisemnie zainteresowanego.  

1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego 

toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub 

przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania.  

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

TYCH WARUNKÓW.  

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:  

2.1.1. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania 

uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku.  

2.1.2. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia.  
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Aby spełnid ten warunek Wykonawca musi wykazad, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał min. 3 zadania tj. polegające na dostawie i montażu zestawów kina 

cyfrowego z funkcją 3D oraz ekranu o wartości min. 300.000,00 zł. brutto każde (w 

przypadku, jeżeli wartośd usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej – wyrażona  

w złotych równowartośd kwoty co najmniej 300 000 zł brutto, wg średniego kursu NBP z dnia 

zawarcia umowy na wykonanie usługi) oraz potwierdzą, że zadania te zostały wykonane 

należycie.  

2.1.3. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  

2.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1ustawy PZP.  

2.2. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

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

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu na zasadzie spełnia /nie spełnia, na podstawie oświadczeo i dokumentów 

złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w rozdziale 3 SIWZ.  

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY  

3.1 Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ),  

3.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówieo 

publicznych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ  

3.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ.  Ponadto  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (warunek 2.1.5)  Wykonawca 

zobowiązany jest złożyd:  

3.3.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub  

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

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

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument lub  
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dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

3.3.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie 

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

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

miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  

3.3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3  miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie 

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

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

miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je 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 
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zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  

3.3.7 Dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej, tj.:  Lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z  dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 2b do SIWZ)  

3.4 Na potwierdzenie spełnienia warunku 2.1.2 wykonawca składa następujące dokumenty:  

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane (załącznik Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

3.5 W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy 

zgodnie z art. 23 PZP.  

3.6 Uwagi ogólne:  

Wszystkie dokumenty winny byd przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeo 

woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika  

z dokumentów wymienionych w punkcie 3.3.1 niniejszej specyfikacji należy dołączyd 

stosowne pełnomocnictwo.  

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki 

cywilne) należy dołączyd dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest 

podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy 

składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla 

każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. 3.2, 3.3.1, 3.3.2 do 3.3.5.  

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie przed 

przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 

regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Z umowy musi wynikad 

solidarna odpowiedzialnośd wszystkich wykonawców. Termin, na jaki została zawarta 

umowa Wykonawców nie może byd krótszy od terminu określonego na wykonanie 

zamówienia.  

3.7 Pozostałe informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:  
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 Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury 

przetargowej zatrzymuje Zamawiający.  

 Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje 

odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust.3 PZP.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

4.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 

4.2 Formy wadium: zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy PZP. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie pieniężnej , to wpłaty należy dokonad na 

wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi:  58 8658 0009 0000 3245 2000 0010 z adnotacją w 

tytule – Wadium do przetargu „Cyfryzacja kina „AURUM” w Złotoryi” 

4.3 Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy PZP 

4.4 Wadium należy wnieśd przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

PZP. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY  

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium:  

A - cena oferty 70 %  

B – funkcjonalnośd 20 % 

C - przedłużenie okresu gwarancji 10 %  

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1 % = 1 punkt.  

2.1 Oferta z najniższą ceną brutto = 70 punktów.  

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch  

miejsc po przecinku:  

           C min 
A =  x 70 
           C ob 
gdzie:  

A - ilośd punktów za kryterium ceny  

C ob - cena brutto oferty badanej  

C min - najniższa oferowana cena brutto  
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2.2 ocenie podlegad będzie funkcjonalnośd – 20 punktów 

Jako kryterium funkcjonalności zamawiający przyjmuje ilośd koniecznych wymian lamp lub 

innych źródeł światła w oferowanym projektorze zgodnie z ich gwarancją w 20 000 h okresie 

eksploatacji.  

Sposób obliczenia kryterium funkcjonalności  

 L 
B =      ------ x 20 
 L o 
 

B – ilośd punktów 

L - najniższa ilośd koniecznych wymian źródeł światła w 20 000 h okresie eksploatacji w     
            oferowanym projektorze 
 
L o - ilośd koniecznych wymian źródeł światła w 20 000 h okresie eksploatacji w   
 oferowanym projektorze ofert badanej  
 
 

2.3 Ocenie podlegad będą gwarancje ponad wymagane minimum.  

a) oferta z okresem gwarancji równej 60 miesięcy lub dłuższym otrzyma 10 punktów,  

b) zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) spowoduje  

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium,  

c) zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty  

zgodnie z art. 98, ust. 1, pkt 2 ustawy PZP.  

d) w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 miesięcy,  

Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie  

wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę,  

e) punkty za okres gwarancji pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznych  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:  

           G ob - 36 
C =  x 10 
           G n- 36 
 

gdzie:  

B - ilośd punktów za kryterium przedłużenia okresu gwarancji  
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G ob - okres gwarancji oferty badanej  

G n - oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie dłuższym niż 60 miesięcy).  

 

3. Ostateczny ranking ofert przeprowadzony będzie według wzoru A+ B + C gdzie: 

 A – ilośd punktów za cenę badanej oferty  

B – ilośd punktów za funkcjonalnośd 

C - ilośd punktów za przedłużenie okresu gwarancji.  

 

4. Ocena punktowa będzie dotyczyd wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających  

odrzuceniu.  

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

6.1 Na cenę oferty powinny składad się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego 

zakresu zamówienia określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia).  

6.2 W formularzu oferty należy podad cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto), zgodnie 

z wyliczeniem zawartym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Wyliczone wartości muszą byd 

wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do 

pełnych groszy, przy czym koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówki 0,5 grosza  

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku).  

6.3 Prawidłowe ustalenie podatku VAT i naliczenie wszystkich obciążeo w przypadku osób 

fizycznych należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

6.4 Cenę wykazaną w ofercie, należy traktowad jako stałą i wiążącą do zakooczenia realizacji  

przedmiotu zamówienia.  

6.5 Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.  

W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.  

6.6 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośd ceny.  
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7. OCENA OFERTY  

7.1 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – otrzyma największą ilośd punktów.  

7.2 Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądad od 

Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 

ust 2 PZP poprawi omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, 

zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7.3 W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeo czy dokumentów na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP może wezwad 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnieo w wyznaczonym terminie.  

7.4 Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu w przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne 

lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. – w sprawie dokumentów, jakich może żądad 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane ( Dz. U. 

2013.231 ) 

7.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

7.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

7.7 Zamawiający powiadomi jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy 

wraz z uzasadnieniem wyboru, przyznaną punktację oraz poda termin zgodnie z art. 94 ust 1 

lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może byd zawarta 

a dodatkowo wskaże termin podpisania umowy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego www.zokir.pl  i na tablicy ogłoszeo w siedzibie 

Zamawiającego.  

8. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Termin wykonania zamówienia – 30 od dnia zawarcia umowy.  

9. UDZIELANIE WYJAŚNIEO DOTYCZĄCYCH SIWZ.  

9.1 Wykonawca może zwrócid się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

http://www.zokir.pl/
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Zamawiający udzieli wyjaśnieo Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do 

kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu 

wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnieo Zamawiający może 

udzielid wyjaśnieo lub pozostawid wniosek bez rozpoznania.  

9.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie SIWZ.  

9.4 Zamawiający treśd wyjaśnieo/odpowiedzi będzie przekazywał Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania źródeł 

zapytania.  

10. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, u Zamawiającego 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja 

Sekretariat pokój nr 4, nie później niż dnia 24 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00  

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.  

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, sala nr 

10. 

2. Wykonawcy mogą uczestniczyd w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół  

z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich 

otwarcia z uwzględnieniem Rozdz. III, pkt 1.18.4 SIWZ.  

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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13. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT.  

Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.). Rozpoczęcie 

postępowania rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji. Zakres 

działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:  

W części jawnej (w której mogą uczestniczyd przedstawiciele Wykonawców):  

a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;  

b) otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

c) otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

 oferty z napisem „ZMIANA OFERTY....”  

 oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY...”  

 pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.  

d) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert – druk pomocniczy,  

e) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeo, że nie są związani osobiście 

ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 ustawy) z Wykonawcami uczestniczącymi w przetargu 

(druk ZP-1 „kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji 

przetargowej/ biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”).  

 

W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):  

a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;  

b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;  

c) propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.  

14. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

Urszula Jaworska – tel. 76 / 87 83 374, fax 76 / 87 83 374, w godz. 8.00-15.00, e-mail: 

zok@bbk.pl   

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNID  

WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.  

15.1 Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ – projekt umowy.  

mailto:zok@bbk.pl
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15.2 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego i nie później niż w terminie związania ofertą  

z uwzględnieniem art. 94 ust. 2 ustawy.  

15.3 W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca 

przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę 

podmiotu występującego wspólnie.  

16. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.  

Zamawiający określa, zgodnie z art. 144, ust.1 ustawy PZP, że dopuszczalne są zmiany 

postanowieo zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

wynikające z aktualizacji rozwiązao z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów prawnych, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

umowy bez wpływu na cenę ofertową.  

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy 

ustawy PZP Dział VI, art. 179 do 198.  

 

Sporządził:  

Urszula Jaworska                                                                                             Zatwierdzam  

 

Złotoryja, dnia 14.04.2015,                                                              ………………………………………. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

OFERTA 

Wyrażam chęd uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi na: na dostawę i montaż kinowego sprzętu 
cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) 
wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów 
operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. 
,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu 
wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego  z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
Wykonawca:  

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

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

nr tel. ........................ nr faksu. .................... adres poczty elektronicznej: .................@............ 

3. Wyznaczamy do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej 

Panią/Pana:  

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
4. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem, zgodnie z zestawieniem kosztów 

zadania (załącznik nr 3 do SIWZ):  

1) Dostawa i montaż zestawu kina cyfrowego z funkcją 3D wraz z usługą  

szkoleniową za cenę:  

Wartośd netto......................................................... zł  

(słownie: ....................................................................................................................................)  

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

(słownie: ...................................................................................................................................)  

Wartośd brutto ...................................................... zł  
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(słownie: ...................................................................................................................................)  

2) Dostawa i montaż ramy ekranowej i ekranu wraz z maskowaniem za cenę:  

Wartośd netto................................................. zł  

(słownie: ..................................................................................................................................)  

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

słownie: ...................................................................................................................................)  

Wartośd brutto ............................................. zł  

(słownie: ..................................................................................................................................)  

Suma ogółem:  

Wartośd netto............................................... zł  

(słownie: ...................................................................................................................................)  

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

(słownie: ..................................................................................................................................)  

Wartośd brutto ........................................... zł  

(słownie: ..................................................................................................................................)  

 

Nasz numer NIP ……………………………………………….REGON…………………………………  

5.  Elementy zamówienia zlecone podwykonawcom ( jeśli dotyczy ) :……………………………………. 

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

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

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

6. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktowad w celu uzyskania dalszych 

informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej:  

1) ................................................. tel ......................... e- mail ....................................................  

2) ................................................. tel ......................... e- mail ....................................................  

7. Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy, oraz akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z ewentualnymi 

zmianami.  

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:  
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 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą byd udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania  

L.P. 
Oznaczenie rodzaju 

( nazwy) informacji 

Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

Od Do 

    

    

 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  

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

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

9. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia są:  
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ......................  

 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................  
(pieczęd i podpis wykonawcy)  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004 r.  (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907  ze zm.)  

na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………  

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie.  

Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 
 
 
 
 
Data ......................  

 
 
 
 
 
..............................................  
(pieczęd i podpis wykonawcy)  
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Załącznik Nr 2a do SIWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

z art. 24 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zmianami)  

na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………..……  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym          

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).  

 

 
 
 
 
 
Data ......................  

 
 
 
 
 
..............................................  
(pieczęd i podpis wykonawcy)  
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Załącznik Nr 2b do SIWZ  

OŚWIADCZENIE 

na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
Data:...............................................................................................................  

Nazwa Wykonawcy........................................................................................  

Adres Wykonawcy..........................................................................................  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                          

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że:  nie należymy do grupy kapitałowej 

*)  lub należymy do grupy kapitałowej *)  w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów.  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *)  

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

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

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

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

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

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

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLID  

 

___________________________                                    ______________________________  

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                          Podpisy osób uprawnionych do  

do reprezentowania Wykonawcy                                   reprezentowania Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA 

na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 

  
NETTO W 

PLN 
PODATEK VAT 

BRUTTO W 

PLN (kol. 2 

+kol. 3) 

NAZWA 

PROPONOWANEGO 

SPRZĘTU 

L.P. 1 2 3 4 5 

1. Koszt dostawy i 

montażu 

zestawu kina 

cyfrowego z 

funkcją 3D wraz 

z usługą 

szkoleniową 

………………… 

PLN 

...…………….....% 

………………….PLN 

………………… 

PLN 

 

2. Koszty dostawy i 

montażu ramy 

ekranu wraz z 

maskowaniem  

………………… 

PLN 

...…………….....% 

………………….PLN 

………………… 

PLN 

 

 

SUMA OGÓŁEM 

 

 

 

 

__________________________ __                                    ____________________________ 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                   Podpisy osób uprawnionych do 

do reprezentowania Wykonawcy                                               reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

UMOWA - projekt umowy 

NR……………………… 

z dnia ……………. 2015 r. 

 

Zawarta zgodnie z Działem IV – umowy w sprawach zamówieo publicznych ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), 

pomiędzy:  

Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, NIP 

6940007283  

reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

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

reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) 
wyboru oferty Wykonawcy na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego 
ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem 
kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych 
Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja 
Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz  
z maskowaniem, okienka projekcyjnego      z montażem, 
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego 
zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze 
szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów 
operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja 
pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  
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ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      z montażem. 
 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w rozdziale II SIWZ . 

§ 2 

Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy:  

a) Dostawa i montaż zestawu kina cyfrowego z funkcją 3D wraz z usługą szkoleniową  

w kwocie:  

netto ................................................zł  

(słownie:......................................................................................................................)  

Vat ………………………………………………. zł  

(słownie:......................................................................................................................)  

brutto ............................................... zł  

(słownie:.......................................................................................................................;  

b) Dostawa i montaż ramy ekranowej i ekranu wraz z maskowaniem w kwocie:  

netto ................................................. zł  

(słownie:......................................................................................................................)  

Vat ………………………………………………. zł  

(słownie:......................................................................................................................)  

brutto ............................................... zł  

(słownie:.......................................................................................................................;  

Suma ogółem:  

netto ................................................. zł  

(słownie:......................................................................................................................)  

Vat ………………………………………………. zł  
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(słownie:......................................................................................................................)  

brutto ............................................... zł  

(słownie:.......................................................................................................................;  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się całośd kosztów związanych z 

kompleksową  realizacją przedmiotu umowy, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie w 

cenie jakiegokolwiek  elementu nie będzie stanowiło podstawy żądania przez 

Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.  

3. Przedmiot zamówienia uważa się za należycie wykonany po dokonaniu odbioru, 

potwierdzonego  protokołem odbiorczym, stanowiącym załącznik do umowy, 

podpisanym przez osoby  odpowiedzialne wskazane w w/w umowie ze strony 

Zamawiającego jak                     i Wykonawcy.  

4. Dostawa i montaż sprzętu winna odbyd się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

dnia i godziny dostawy i montażu z kierownikiem kina.  

5. Szkolenie pracowników musi się odbyd nie później niż w ostatnim dniu okresu, 

przypadającego na dzieo zakooczenia realizacji umowy.  

6. Odbiór przedmiotu zamówienia zgodny z umową musi odbyd się komisyjnie  

w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub samego Wykonawcy oraz minimum dwóch 

pracowników ZOKiR w Złotoryi i potwierdzony protokołem odbiorczym.  

7. Podstawą wystawienia faktur/rachunków przez Wykonawcę będzie podpisanie 

protokołu  odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, który będzie 

stanowił załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 

faktur/rachunków po wykonaniu zamówienia i dostarczyd ją do Złotoryjskiego Ośrodka 

Kultury, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

zrealizowania całego przedmiotu zamówienia.  

8. Zamawiający dokona płatności nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionych faktur/rachunków za wykonany przedmiot zamówienia. 

Wynagrodzenie będzie przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane                                   

w fakturach/rachunkach.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  

a ) ze strony Zamawiającego:  

- Pan ……………………………………………………, tel. ………….……., e-mail: …………………….……………… 
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b ) ze strony Wykonawcy: 

 - Pan/Pani …………………………………….…….… tel ……………..……. e-mail ………………………………… 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zakupid, dostarczyd własnymi siłami i na własny koszt sprzęt do miejsca jego montażu, 

tj. do wskazanego przez Zamawiającego kina tj.: 

- kino „AURUM” w Złotoryi, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, 

b) dokonad montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, przy 

użyciu własnego personelu, sprzętu i urządzeo, 

c) przeszkolid wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu, 

d) dostarczyd wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia sprzętu tj. kable, sterowniki, 

instrukcje w języku polskim, elementy montażowe, okienka projekcyjne, itp, 

e) dostarczyd karty gwarancyjne, 

f) ponosid odpowiedzialnośd za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy 

których realizuje przedmiot Umowy. 

g) przestrzegad obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o bezpieczeostwie  

i higienie pracy oraz przepisów związanych z bezpieczeostwem, szczególnie p.poż. 

obowiązujących w kinie. 

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy za pośrednictwem kuriera bez udziału 

przedstawiciela Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego wskaże pomieszczenie 

zamknięte do złożenia sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za uszkodzenie lub 

utratę dostarczonego sprzętu. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia na terenie obiektu, 

zaistniałe w wyniku wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres 

……………….. ( wynikający z oferty min. 36 miesięcy), liczony od dnia podpisania protokołu 

odbioru i przekazania do eksploatacji. 

2. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z funkcjonowaniem 
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urządzenia. 

3. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne , naprawę wraz z wymianą 

zużytych części przez cały okres trwania umowy gwarancyjnej w ilości 1 rocznie. 

4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy usterki Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do 

jej usunięcia (naprawy) w przeciągu 24 h od zgłoszenia, naprawa przedmiotu zamówienia 

nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni. W przypadku niemożności usunięcia usterki 

(naprawy) w w/w czasie Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy  

o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany w terminie 48 h od zgłoszenia usterki. 

W uzasadnionych przypadkach  tj. gdy czas oczekiwania na dostawę części awaryjnej , bez 

której naprawa nie może zostad skutecznie zrealizowana dopuszcza się wydłużenie 

terminu naprawy o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy części awaryjnej.  

5. Zgłoszenie naprawy może nastąpid w formie zgłoszenia telefonicznego, bądź                    

e-mailowego potwierdzonego faxem lub e-mailem na podany przez wykonawcę adres        

e-mailowy, nr faxu. 

6. Osobami wyznaczonymi do kontaktu i do zgłaszania reklamacji i napraw ze strony 

Zamawiającego są: 

Pan/Pani……………………………tel: …………………………, e-mail: ……………………………..,fax …..… 

7. Osobą wyznaczoną do kontaktu i przyjmowania reklamacji i napraw ze strony 

Wykonawcy jest: 

Pan/Pani ……………………….., tel. ………………………………..e-mail: ………………………, fax ………. 

8. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu 

zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 7 lat od upływu gwarancji. 

Czas dostępu do serwisu nie dłuższy niż 24 godziny.  

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że zamówienie zrealizuje samodzielnie / z udziałem 

podwykonawców. 1  

Elementy zamówienia wykonane przez podwykonawców:2……………………………………… 

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

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo 

                                                           
1
 skreślid lub usunąd 

2
 wpisad jeśli dotyczy  
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odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym , czego nie można było przewidzied w chwili zawierania umowy – 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może jedynie żądad wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy  - podstawę wynagrodzenia stanowi protokół odbioru 

sporządzony na dzieo odstąpienia od umowy, 

b) zostanie złożony do sadu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 

ogłoszona upadłośd lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w celu 

rozwiązania jego przedsiębiorstwa, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierad uzasadnienie. 

§ 9 

Kary umowne 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, ust. 1 za każdy 

dzieo zwłoki,   

b) za nie wykonanie naprawy w okresie gwarancyjnym lub za niedostarczenie w okresie 

gwarancji sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 6, ust. 4 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, ust. 1 umowy, za każdy dzieo 

zwłoki, 

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zastrzeżenie kar nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokośd kar na zasadach ogólnych. 

§ 10 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną częśd 

przedmiotowej umowy. 

§ 11 
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Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, w tym w kwestii gwarancji i rękojmi, 

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 

§ 13 

Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 

…………………………………………………                                            ………………………………………….. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ USŁUG 

 

na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz 
zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach 
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego  Instytutu Sztuki 
Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz 
dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz z maskowaniem, okienka projekcyjnego      
z montażem. 
 

CPV 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1,   
48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1,  48.90.00.00-1 , 80.51.10.00-9 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 

L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
NAZWA 

ODBIORCY 

DATA WYKONANIA 

OD- DO 

DZIEO/MIESIĄC/ROK 

WARTOŚD 

     

     

     

 

Uwaga: 

Do wykazu należy dołączyd dokumenty (np. referencje) od poprzednich zamawiających 

potwierdzające, że wykazane w załączniku Nr 4 zadania, zostały wykonane należycie. 

 

Data .....................                                                                           ..................................................... 

(pieczęd i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

sporządzony w dniu …………………. w …………………………..( miejscowośd oraz nazwa kina) 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr ………………….. z dn. ………………… 

Zamawiający:  

Złotoryjski Ośrodkiem Kultury i Rekreacji,  

Pl. Reymonta 5,  

59-500 Złotoryja,  

NIP 6940007283  

Wykonawca: 

 …………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

NIP: …………………….. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze 
standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze szkoleniem 
kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych 
Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja pn. ,,Cyfryzacja 
Kina ,,Aurum” w Złotoryi” oraz dostawę i montaż ramy ekranowej,  ekranu wraz  
z maskowaniem, okienka projekcyjnego      z montażem. 
 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI 

   

   

   

 

Wykonawca   /                                                                                                      Zamawiający / 

Przedstawiciel Wykonawcy                                                             Przedstawiciel Zamawiającego 

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


