Znak sprawy: ZP 2/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
F.K.R. „TOMI” Tomasz Chmielewski
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 4
NIP: 731-100-33-17
REGON: 471657301
www.kinotomi.pl
e-mail: biuro@kino-tomi.pl

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą” lub „Pzp”, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy oraz wydanych na jej
podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III.1. Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego
ze standardami DCI.
III.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis
parametrów.
III.3. Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV):
38.65.20.00-0 Projektory filmowe
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
80.51.10.00-9 usługi szkolenia personelu
III.4. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od dnia popisania
protokołu Końcowego Odbioru.
III.5. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin od chwili dokonania przez
Zamawiającego zgłoszenia.
III.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
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części zamówienia.

Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2018 roku

Rozdział V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
V. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
V.1.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
V.1.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie

V.1.3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał minimum 2 (dwa) zamówienia, które
obejmowały dostawę kinowego sprzętu cyfrowego, w skład którego wchodził kinowy
projektor cyfrowy 2K lub 4K z układem do projekcji 3D wraz z montażem, o wartości min.
150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) złotych brutto dla każdego zamówienia. W przypadku,
gdy zamówienie wykonane przez Wykonawcę obejmowało również inne elementy niż
wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartość tych
elementów, które wymagane są przez Zamawiającego.
i jednocześnie nie podlegają wykluczeniu na podstawach wskazanych w SIWZ
V.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o
którym mowa w pkt. V.1.3 niniejszej SIWZ zostanie spełniony, jeżeli spełni go jeden z
Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawach wskazanych w SIWZ. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na
zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.
V.1.3 to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.
V.3 Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy
Pzp
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V.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
V.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
V.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
V.3.4. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
•
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
•
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
VI. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
VI.2 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:
•
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
•
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
•
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
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istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VII.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
VII.1.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VII.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Pzp:
VII.1.2.1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt VII.1.1 SIWZ oraz
VII.1.2.2 składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na
potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który musi
określać:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
VII.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z
pkt. VII.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków oraz brak podstaw wykluczenia.
VII.1.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
Wzór ww. oświadczenia znajduje się w załączniku nr 5
VII.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany złożyć na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
VII.2.1 Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie:


zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z V.1.3

Wykazu dostaw (Załączniku nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –- w tym
okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia
wykonawcy;
VII.2.2 Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania:
VII.2.2.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp,
VII.2.2.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII.2.2.1, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VII.2.2.3 Dokumenty, o których mowa w pkt VII.2.2.1 i VII.2.2.2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII.2.2.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt.
VII.2.2.3 dotyczący terminów wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
VII.2.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp - przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VII.2.2.1VII.2.2.4 SIWZ.
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VII.3 Forma złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw:
VII.3.1 Następujące oświadczenia, o których mowa w pkt VII SIWZ dotyczące wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale:
- formularz oferty
- dokument o którym mowa w pkt. VII.1.1 SIWZ,
- dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1.2.1 i VII.1.2.2 SIWZ,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- wykaz dostaw pkt. V.3.1 SIWZ ,
VII.3.2 Pozostałe dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
VII.3.3. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
VIII.1. uwagi ogólne dotyczące składanych ofert:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
VIII.1.1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
VIII.1.2) nie dopuszcza składania ofert równoważnych,
VIII.1.3) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
VIII.1.4) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów oraz
zastosowania aukcji elektronicznej,
VIII.1.5) nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na warunkach określonych w art. 67 ust.
1 pkt 6 i pkt. 7 ustawy Pzp,
VIII.1.6) Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. (załącznik numer 4 do SIWZ).

VIII.2. Sposób przygotowania oferty
VIII.2.1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ.
VIII.2.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty
spowodują jej odrzucenie.
VIII.2.3. Na ofertę składają się:
–
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

Opis parametrów – Załącznik nr 2 do SIWZ
–
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ,
Uwaga: Formularz ofertowy, wraz z formularzem cenowym oraz opis parametrów stanowią treść
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oferty. W związku z powyższym w sytuacji: braku dokumentu lub gdy dokument ten będzie
wskazywał na niezgodność złożonej oferty z SIWZ, oferta zostanie odrzucona, jako oferta, której
treść nie odpowiada treści SIWZ. Dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniu na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp
VIII.2.4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
VIII.2.5. Oferta oraz załączone dokumenty i oświadczenia muszą spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty i oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim z zachowaniem
czytelnej i trwałej formy pisemnej.
b) Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
c) Wszystkie dołączone dokumenty powinny być aktualne i być przedstawione w formie
oryginału lub czytelnej kopii. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt. VII.3.2
SIWZ na każdej zapisanej stronie kopii poprzez złożenie pod dopiskiem „za zgodność z
oryginałem” własnoręcznego podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu
dokonującego poświadczenia za zgodność z oryginałem.
d) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Formę pełnomocnictwa określono w pkt. VII.3.3
SIWZ
e) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
f) Zaleca się aby oferta wraz z dokumentami była spięta/zszyta w sposób uniemożliwiający
dekompletację zawartości oferty oraz posiadała kolejno ponumerowane strony.
VIII.2.6) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do
oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
VIII.2.7) Dwa lub więcej podmiotów może złożyć ofertę zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.
VIII.2.8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub
zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
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umocowania.
VIII.2.9 Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy zobowiązani są do złożenia
umowy regulującej ich współpracę.
VIII.2.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII.2.11. Ofertę należy złożyć na piśmie w trwale zamkniętym opakowaniu/kopercie
uniemożliwiającym odczytanie oferty. Opakowanie należy przekazać bądź przesłać na adres
Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. IX.1.
VIII.2.12. Opakowanie powinno zawierać dane Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, adres,
numer telefonu, e-mail) i zawierać oznaczenie: Oferta w przetargu nieograniczonym na
dostawę kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, nr sprawy
ZP 2/18 (nie otwierać przed 24 maja 2018 roku godz. 09:10).

Rozdział IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
IX.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 4,
do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 09 :00.
IX.2. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
IX.3. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom bez
otwierania.
IX.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 09:10 w siedzibie
Zamawiającego w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 4.
IX.5. Otwarcie ofert jest jawne.
IX.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym
dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
IX.7. 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.
IX.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z
tego otwarcia zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Rozdział X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
X.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
X.1. 1. CENA – waga 50%
Sposób obliczenia ceny opisano w Rozdziale XIII.
X.1. 2. GWARANCJA – waga 25 %
Długość okresu gwarancji Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym poprzez wskazanie
liczby pełnych miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24
miesiące licząc od dnia popisania protokołu Końcowego Odbioru.
Podanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące licząc od dnia popisania
protokołu Końcowego Odbioru skutkowało będzie odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
Nie podanie żadnego okresu gwarancji skutkuje przyjęciem, iż Wykonawca będzie świadczył
gwarancje przez okres 24 miesięcy licząc od dnia popisania protokołu Końcowego Odbioru

X.1. 3 CZAS REAKCJI SERWISOWEJ – waga 25%
Czas reakcji serwisowej Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym poprzez wskazanie
liczby pełnych godzin. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji dłuższego niż 48 godzin
od chwili dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.
Podanie przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 48 godzin od chwili dokonania
przez Zamawiającego zgłoszenia skutkowało będzie odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
Nie podanie żadnego czasu reakcji serwisowej skutkuje przyjęciem, iż czas reakcji serwisowej
przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od chwili dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.

X.2. Oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:
Ilość punktów = [(Cmin/C) x 50]+[(G/Gnajdłuższa)x25]+[(CRSnajkrótszy/CRS)x25]
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert,
C – cena badanej oferty,
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G – długość gwarancji badanej oferty,
Gnajdłuższa – najdłuższa długość gwarancji spośród badanych ofert,
CRSnajkrótszy – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród badanych ofert,
CRS – czas reakcji serwisowej badanej oferty.

X.3. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.
X.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
X.5. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
X.6. Jeżeli zostaną złożone oferty, które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków gorszych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Rozdział XI. TERMINY ZWIAZANIA OFERTĄ
XI.1. Termin związania ofertą zgodnie z art. 85 pkt. 1 ust. 1) ustawy pzp wynosi 30 dni.
XI.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
XIII.1. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
XIII.2. Wykonawca poda w ofercie cenę w złotych polskich, zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku.
XIII.3. Wartość brutto należy wyliczyć, zgodnie z formularzem cenowym, wg podanego poniżej
wzoru:
ilość x cena jednostkowa = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Następnie wartości z
formularza cenowego należy zsumować i wskazać w pkt. I Formularza oferty jako cenę ofertową.
Cena wskazana w pkt. I formularza oferty będzie oceniana w kryterium cena.
Ceny ofertowa jak również ceny wskazane w formularzu cenowym są stałe i nie ulegną zmianie
przez okres trwania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jak i podczas
realizacji umowy.
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XIII.4 W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej polegającej
na niezgodności z SIWZ, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty, Zamawiający poprawi ją
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII.5 Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli Wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XV.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
XV.1 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ.
XV.2 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
XV.3 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie zgodnym z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp to jest w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem
postanowień art.94 ust.2 ustawy Pzp.
XV.4 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

Rozdział
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
XVI.1 Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego
zgodnie z art. 94 ustawy.
XVI.2 Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
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Rozdział XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
XVII.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
XVII.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
XVII.3 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
XVII.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
XVII.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w XV.3 i XV.4 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
XVII.6 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.
XVII.7 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
XVII.8 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.
XVII.9 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVII.10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy pzp.

Rozdział XVIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
XVIII.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą między
Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wymagań co do form
dokumentów wskazanych w VII.3 SIWZ
XVIII.2. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, o których mowa powyżej.
XVIII.3. Adres mailowy Zamawiającego, na który należy kierować korespondencję:
biuro@kino-tomi.pl
XVI.4. Osoby, z którymi Wykonawca może się porozumiewać:
Tomasz Chmielewski tel.: 601 35 36 20.
Rozdział XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161,
poz. 1078).
Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Opis parametrów
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom
Załącznik Nr 5- Wykaz zamówień
Załącznik Nr 6- Wzór umowy dostawy

Pabianice, dnia 17 maja 2018 roku

Zatwierdzam:
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP 2/18

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………
Siedziba.......…………………………………...……………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/fax …………………………………………………………………………………….
NIP...................................................................... REGON……………….…………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest sprzedaż,
dostawa, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi
kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia za
cenę:
I.
cena netto: ………………………………………………...…………………………………….. zł.
podatek VAT ..................................................................................................................................zł
cena brutto: ……………................................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................................................)

FORMULARZ CENOWY
Lp

Parametr wymagany

Kinowy projektor cyfrowy 2K
1 lub 4K
Odpowiedni serwer kina
2 cyfrowego
3 Procesor wizyjny (skaler)
Odpowiedni obiektyw
projekcyjny do rozdzielczości
4 2K lub 4K

Ilość

Cena
netto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

1 szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
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Dedykowany panel (komputer
5 do obsługi)
Lampa o odpowiedniej mocy
dla projekcji cyfrowych, w tym
6 3D
7 Układ do projekcji 3D
Odpowiedni stolik pod zestaw
8 cyfrowy
Dostawa, montaż i szkolenie
9 kinooperatorów

1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
kpl.
RAZEM

xxxxxxx

Oświadczamy, że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie, jeżeli dotyczy):
 wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego i
jego/jej wartość bez kwoty podatku VAT)


Nazwa towaru / usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego………………………………………………
Wartość towaru/usługi bez podatku VAT…………………………



Nazwa towaru / usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego………………………………………………
Wartość towaru/usługi bez podatku VAT…………………………

II.
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot umowy na okres …………….. od dnia
podpisania protokołu Końcowego Odbioru.
3. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenia gwarancyjne Zamawiającego
wynosić będzie nie więcej niż ……………. godzin od chwili dokonania przez Zamawiającego
zgłoszenia.
4. Termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym zawartym w SIWZ
wzorem (projektem) umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.
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7. Oświadczamy, iż zamówienie zamierzamy zrealizować samodzielnie/przy udziale
podwykonawców w zakresie wskazanym w załączniku nr 5*(niepotrzebne skreślić).
8. Oświadczamy, że upoważnionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy/ów w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy
jest/są:

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, stanowisko
…………………………………………………………………………………………………
rodzaj upoważnienia
7. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..............................................................................
..............................................................................
……………………………………………………
data : ..............................................
podpis: ....................................................
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP 2/18

OPIS PARAMETRÓW

Producent:
Model:
Rok produkcji:

Lp

Ilość

1

1 szt.

2
3

1 szt.
1 szt.

4

1 szt.

5

1 szt.

6
7

1 szt.
1 szt.

8

1 szt.

9

1 kpl.

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

Parametr wymagany
Kinowy projektor cyfrowy 2K
lub 4K
Odpowiedni serwer kina
cyfrowego
Procesor wizyjny (skaler)
Odpowiedni obiektyw
projekcyjny do rozdzielczości 2K
lub 4K
Dedykowany panel (komputer
do obsługi)
Lampa o odpowiedniej mocy dla
projekcji cyfrowych, w tym 3D
Układ do projekcji 3D
Odpowiedni stolik pod zestaw
cyfrowy
Dostawa, montaż i szkolenie
kinooperatorów

Parametr oferowany

............................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP 2/18

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp)

Wykonawca: ............................................................................
adres: .........................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego
ze standardami DCI oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że
I.
- nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w
pkt V. 1 SIWZ oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp,
II.
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w pkt V. 1
SIWZ polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
w

następującym

zakresie:

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotów wymienionych w pkt II nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp,
data : ...........................................................
podpis/y: ....................................................
19

Znak sprawy: ZP 2/18

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom

Lp.

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.

………………………….…………., dn. ……………
miejscowość
…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
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Załącznik Nr 5 do SIWZ*

Znak sprawy: ZP 2/18

Wykonawca: ............................................................................
adres: .........................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi kompletnego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego
ze standardami DCI oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że




Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), łącznie
z nw. Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
** - zaznaczyć właściwy

………………………….…………., dn. ……………
Miejscowość

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

*UWAGA! Oświadczenie to Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcai ofert.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ*

Znak sprawy: ZP 2/18

.................................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Lp.

Odbiorca *

Wartość

Przedmiot wyk. zamówienia

Data wykonania

………………………….…………., dn. ……………
miejscowość
…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

*UWAGA! Oświadczenie to Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Znak sprawy: ZP 2/18

Umowa nr ……………….. (WZÓR)
zawarta w Łodzi, w dniu …………………., pomiędzy:
F.K.R. „TOMI” Tomasz Chmielewski
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 4
REGON:471657301, NIP: 731-100-33-17,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………..,adres: ……………………….., nr
KRS………………….,/wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
…………. pod numerem ……--………
reprezentowanym przez ………….., REGON:…………………………., NIP:…………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi łącznie dalej Stronami.
Strony mają na względzie, że niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 2/18, prowadzonego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), w
wyniku którego oferta Wykonawcy wyłoniona została jako najkorzystniejsza.
§ 1 [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest:
a. sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego kinowego sprzętu
cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, składającego się z:
a.a) kinowego projektora cyfrowego 2K lub 4K - 1 szt.;
a.b) odpowiedniego serwera kina cyfrowego -1 szt.;
a.c) procesora wizyjnego (skalera) - 1 szt.;
a.d) odpowiedniego obiektywu projekcyjnego do rozdzielczości 2K lub 4K - 1 szt.;
a.e) dedykowanego panelu (komputera do obsługi) – 1 szt.;
a.f) lampy o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D - 1 szt.;
a.g) układu do projekcji 3D -1 szt.;
a.h) odpowiedniego stolika pod zestaw cyfrowy – 1 szt.;
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a.k) Dostawy, montażu i szkolenia kinooperatorów - 1 kpl.;
zwanego dalej kinowym sprzętem cyfrowym,
b. dostawa kinowego sprzętu cyfrowego do siedziby Zamawiającego określonej
powyżej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
c. doręczenie Zamawiającemu dokumentów dotyczących kinowego sprzętu cyfrowego,
tj. w szczególności dokumentów gwarancji, instrukcji obsługi itp., zwanych dalej
Dokumentacją,
d. montaż, dostrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego przez Wykonawcę
w sposób umożliwiający należyte i nieprzerwane korzystanie z niego przez
Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem,
e. odpowiednie przeszkolenie personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający
korzystanie z kinowego sprzętu cyfrowego.
2. Wykonawca oświadcza, że powyższa umowa wykonana zostanie zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że opisany powyżej kinowy sprzęt cyfrowy, stanowiący element
składowy przedmiotu umowy:
a. jest fabrycznie nowy,
b. jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
c. jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich,
d. nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia,
e. nie był przedmiotem wystaw oraz prezentacji i nie był użytkowany przez
Wykonawcę bądź inne podmioty,
f. będzie gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów
przez Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

§ 2 [Wymagania co do Przedmiotu Umowy]
Wykonawca oświadcza, że dostarczy na własny koszt wszystkie materiały, urządzenia oraz
inne środki potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie
materiały, urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy będą
nowe i o jakości określonej w SIWZ, a ponadto będą posiadać stosowne atesty, świadectwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu
wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty, świadectwa lub aprobaty techniczne związane z
materiałami lub urządzeniami.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek z obowiązków określonych
w ust. 2 lub 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy
kary umownej w wysokości 10% (dziesięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 niniejszej Umowy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody
przewyższającej wysokość powyższej kary umownej, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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5. Bez względu na uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-4 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody wynikające z zastosowania
przez niego materiałów, urządzeń lub innych środków niezgodnych z Umową.
6. Przed odpowiednie przeszkolenie personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający
korzystanie z kina cyfrowego rozumie się przeszkolenie do 5 (pięciu) osób wskazanych
przez Zamawiającego. Przeszkolenie to zakończone zostanie poprzez przeprowadzenie
przez Wykonawcę osobom wskazanym powyżej testu kwalifikacyjnego z samodzielnej
obsługi kinowego sprzętu cyfrowego. Przeszkolenie uważa się za wykonane w przypadku
pozytywnego zaliczenia przez wszystkie wskazane powyżej osoby testu kwalifikacyjnego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 3 [Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca przystąpi do wykonania Przedmiotu Umowy niezwłocznie. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018
roku.
Przez zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się obustronne podpisanie
protokołu Końcowego Odbioru. Strony przystąpią do Końcowego Odbioru po zgłoszeniu
go przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Zamawiającego dokonania wszystkich
czynności składających się na Przedmiot Umowy. W Końcowym Odbiorze uczestniczyć
będą upoważnieni do działania przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół
Końcowego Odbioru zawierać będzie wszelkie ustalenia poczynione przez Zamawiającego
w toku Odbioru oraz ewentualne uwagi Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności Końcowego Odbioru zostaną stwierdzone wady, Przedmiotu
Umowy Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić Odbioru
Końcowego do czasu usunięcia wad. Czas spożytkowany przez Wykonawcę na
usunięcie wad nie przedłuża terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w
ust. 1 niniejszego § Umowy i stanowi podstawę do zastosowania postanowień ust. 5
i 6 niniejszego § Umowy;
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
i. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie;
ii. jeżeli wady uniemożliwiają bądź nadmiernie utrudniają użytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wedle
swego uznania może od Umowy odstąpić bądź żądać od Wykonawcy
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ust. 3 pkt a zd. 2 niniejszego
§ Umowy stosuje się odpowiednio.
Strony zgodnie ustalają, że jedynie zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy uprawnia
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy.
W przypadku opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,5 % (pół procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej
Umowy – za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku, w którym Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy dłużej
niż 20 (dwadzieścia) dni, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od
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Umowy wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy na adres
wskazany w niniejszej Umowie powyżej. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od Umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
(dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy.
7. W przypadku, w którym Zamawiający skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie
z ust. 3 pkt b ii niniejszego § Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo
dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent)
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§ 4 [Gwarancja jakości i przeglądy gwarancyjne]
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………
(……………) miesięcy, który rozpocznie swój bieg od podpisania protokołu Końcowego
Odbioru zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. Udzielona gwarancja obejmuje kinowy
sprzęt cyfrowy oraz wszystkie jego podzespoły.
Strony ustalają, że zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiającego, wedle
jego decyzji, telefonicznie pod numerem ……………, pocztą elektroniczną na adres
…………… bądź listownie na adres Wykonawcy wskazany w Umowie.
Strony ustalają, że z tytułu udzielenia gwarancji i realizowania ewentualnych uprawnień
przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu Wykonawca nie będzie otrzymywał żadnego
wynagrodzenia bądź zwrotu kosztów.
Strony ustalają, że czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenia Zamawiającego wynosić
będzie nie więcej niż ……………. godzin od chwili dokonania przez Zamawiającego
zgłoszenia zgodnie z ust. 2 niniejszego § Umowy.
Przez czas reakcji serwisu rozumie się podjęcie przez Wykonawcę czynności niezbędnych
do usunięcia zgłoszonych wad i usterek oraz skuteczne ich usunięcie umożliwiające
prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie kinowego sprzętu cyfrowego.
W przypadku, gdy dochowanie terminu określonego w ust. 4 niniejszego § nie będzie
możliwe, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko i
uruchomić sprzęt zastępczy, odpowiadający parametrom kinowego sprzętu cyfrowego
będącego częścią Przedmiotu Umowy w terminie 3 (trzech) dni od przyjęcia zgłoszenia
gwarancyjnego zgodnie z ust. 2 niniejszego § Umowy.
Mając na względzie konieczność zapewnienia ciągłej użyteczności kinowego sprzętu
cyfrowego Zamawiający zapewni Wykonawcy przez cały okres trwania gwarancji
nieodpłatne przeglądy gwarancyjne odbywające się nie rzadziej niż raz na kwartał.
W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wypełnieniem jego obowiązków gwarancyjnych
określonych w ust. 4 i 5 niniejszym § Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo
dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% (pół procenta)
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość
powyższej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 6
niniejszego § Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia od Wykonawcy
kary umownej w wysokości 5 % (pięciu procent) wynagrodzenia brutto, za każdorazowe
niewykonanie obowiązku. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody
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przewyższającej wysokość powyższej kary umownej, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 5 [Wynagrodzenie]
Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy
Wykonawcy będzie przysługiwać niezmienne i ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie ……………… zł netto, powiększonej o podatek VAT w kwocie …………… zł, co
stanowi wartość …………… zł brutto (słownie złotych ……………), zgodnie z przyjętą
ofertą.
Zapłata nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w …………… nr
…………… w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy zachowaniu wymogów określonych w § 3 ust. 4
niniejszej Umowy.
Strony ustalają, że za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień złożenia dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na potrącenia dokonywane przez Zamawiającego
z przysługującego mu wynagrodzenia z innymi wierzytelnościami przysługującymi
Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, w tym w szczególności z wierzytelnościami
wynikającymi z kar umownych.

§ 6 [Postanowienia końcowe]
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Strony ustalają, że wykładnia postanowień niniejszej Umowy będzie się odbywać przy
uwzględnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej
złożonej przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że:
a. szczegółowo zapoznał się z SIWZ, jest ona dla niego czytelna i zrozumiała i w
związku z tym prawidłowo wycenił Przedmiot Umowy w złożonej przez siebie
ofercie,
b. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Przedmiotu Umowy, a w szczególności z
warunkami jej realizacji i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę,
c. gwarantuje, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu
jakichkolwiek błędów bądź przeoczeń w wycenie dokonanej przez Wykonawcę.
Strony ustalają, że Wykonawca nie może dokonywać przelewu praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych przewidzianych w poszczególnych
postanowieniach niniejszej Umowy, Zamawiającemu będzie w każdym przypadku
przysługiwało prawo dochodzenia odpowiedniego odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
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7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA
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