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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)

„Dostawa i montaż fabrycznie nowego kinowego projektora cyfrowego wraz z
wyposażeniem, ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Kina GRUNWALD w

Olsztynku”

Zatwierdzam:

Sporządził/a:

Sprawdził/a:

Olsztynek, marzec 2019 r.

I. Nazwę oraz adres zamawiającego.
Miejski Dom Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29
11-015 Olsztynek
Tel.: 895192201
Faks: 895192201
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek:  godz. 8:00-16:00
REGON:  281362700,  NIP: 7393852033;  
e-mail: mdk@olsztynek.pl 
Adres internetowy: olsztynek.naszdomkultury.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986  z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp".
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia  26 lipca 2016 r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać  zamawiający od
wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
3. Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.



4. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków dofinansowania w ramach Programów
Operacyjnych  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  50%  dofinansowania  kosztów
kwalifikowalnych zestawu cyfrowego oraz MDK w Olsztynku w pozostałej części.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. „Dostawa i montaż fabrycznie nowego kinowego projektora cyfrowego wraz z 
wyposażeniem, ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Kina GRUNWALD w 
Olsztynku”.
2.  Przedmiot  zamówienia  stanowi  dostawa  i  montaż  fabrycznie  nowego  wyposażenia  Kina
„Grunwald”  
w Olsztynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w niżej przedstawionym zakresie:

1) Projektor kinowy standardu DCI, wyposażony w serwer DCI – 1 szt.
2) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł – 1 szt.
3) Obiektyw odpowiedni  do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie

DCI – 1 szt.
4) Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora – 1 szt.
5) Lampa o mocy dostosowanej dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, do sali przeznaczonej  

do cyfryzacji – 1 szt.
6) Układ do projekcji 3D – 1 szt.
7) Okulary do systemu 3D – 140 szt.
8) Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy – 1 szt.
9) Szkolenie kinooperatorów – 1 szt.
10) Nagłośnienie Dolby Surround – 1 szt.
11) Srebrny ekran do projekcji 3D – 1 szt.
12) Szkolenie kinooperatorów.

3.  Zamawiający  wymaga  dostawy  oryginalnego,  fabrycznie  nowego,  nieużywanego,
nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia, wolnego od wad oraz posiadającego
odpowiednie  atesty,  certyfikaty,  świadectwa  jakości  lub  inne  równoważne  dokumenty
dopuszczające do użytku.  Kinowy sprzęt  cyfrowy wraz z oprogramowaniem oraz udzieleniem
licencji  niewyłącznej  na  oprogramowanie  
na  następujących  polach  eksploatacji:  nieograniczonego  w  czasie użytkowania  przez
Licencjobiorcę oprogramowania zgodnie z jego funkcją, przeznaczeniem i warunkami Umowy.
Sprzęt  musi  być  zamontowany/przytwierdzony  i  gotowy do pracy  bez  żadnych  dodatkowych
nakładów.  Przedmiot  zamówienia  należy  dostosować  do  wymiarów  i  warunków  sali
widowiskowej.
3. Orientacyjne parametry sali kinowej:

1) liczba miejsc: 140;
2) długość sali: 13,7 m;
3) szerokość sali: 8 m;
4) wysokość sali: 5,5 m przy ekranie, 4,5 m przy drzwiach wejściowych;
5) odległość od okienka projekcyjnego do ekranu: 15,3 m;
6) wymiary ekranu: szerokość 3,2 m; wysokość 6,5 m.

4. Orientacyjne parametry kabiny projekcyjnej:
1) szerokość: 3,8 m;
2) długość: 5,1 m.

5. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia.
6.  Zaleca  się,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  na  terenie  objętym  przedmiotem

zamówienia  

oraz  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz

podpisania umowy. Koszt wizji w terenie ponosi Wykonawca.

7. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również:
1) montaż i uruchomienie urządzeń,



2) uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji,
3) przeszkolenie w zakresie obsługi dwóch wskazanych osób w terminie do 3 dni od montażu,
4) koszty świadczeń serwisu gwarancyjnego, w tym koszty przeglądów dwa razy w roku (w

okresie gwarancji).
8. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami

zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

9.  Zgodnie  z  art.  29  ust.  3  ustawy  Pzp  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  dopuszcza

składanie  ofert  równoważnych,  a wszelkie towary określone w dokumentacji,  pochodzące od

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i  cechy użytkowe jakim

muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis

dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego rozumie

się  wymagania  towarów  zawarte  w  ogólnie  dostępnych  źródłach,  katalogach,  stronach

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na

celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  określonego

rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o

parametrach  jakościowych  i  cechach  użytkowych  co  najmniej  na  poziomie  parametrów

wskazanego  produktu,  uznając  tym  samym  każdy  produkt  o wskazanych  parametrach  lub

lepszych.  Posługiwanie  się  nazwami  producentów  /  produktów  ma wyłącznie  charakter

przykładowy.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza

zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych

w niniejszej  SIWZ.  Wykonawca,  który  w  ofercie  powoła  się  na  zastosowanie  rozwiązań

równoważnych  opisywanym  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jest  obowiązany

wykazać,  że  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez

Zamawiającego.

10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie

powierzy podwykonawcy.

11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
12. Wspólny słownik zamówień CPV:
38.65.20.00-0 - Projektory filmowe,
51.00.00.00-9 - Usługi instalowania sprzętu (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego),
80.51.10.00-9 - Usługi szkolenia personelu 
48.90.00.00-7-  Pakiety oprogramowanie i systemy informatyczne
38.60.00.00-1- Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
31.52.10.00-4- Lampy
30.20.00.00-1- Urządzenia komputerowe
48.82.00.00-2-  Serwery
39.10.00.00-3- Meble
33.73.40.00-4 - Okulary
38.65.34.00-1- Ekrany projekcyjne
48.95.20.00-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 

IV. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki określone art.22 ust.1 ustawy dotyczące:
1) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika  



to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału  w postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie  załączonego  do  oferty
oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający  wymaga  by Wykonawca  posiadał  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  na
sumę  gwarancyjną  w wysokości  minimum 100 000,00 zł,  potwierdzającą,  że Wykonawca jest
ubezpieczony  od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z przedmiotem zamówienia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę wraz z montażem wyposażenia sali kinowej (w
zakresie  przedmiotu  zamówienia  porównywalnym  z  niniejszym  zamówieniem)  o  wartości  co
najmniej 200 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku dostaw ich łączna wartość  musi
wynosić 200 000,00 zł brutto.
VI. Informacja o podstawach wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów
w następujących  przypadkach  -  wybrane  przez  Zamawiającego  przesłanki  wykluczenia
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261
oraz z 2017 r. poz. 791);
3. Środki naprawcze (self- cleaning):
Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  13  i  14  oraz  
pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody
na  to,  
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków  technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania
dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu
Wykonawcy. 
Zastosowanie  środków  naprawczych  nie  będzie  miało  miejsca  w  stosunku  do  Wykonawcy
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania  
się  o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął  jeszcze określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględni  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.
W  przypadku  nieuwzględnienia  przedstawionych  dowodów  Zamawiający  może  wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

VII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  



w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega  
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1)  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu.
2. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp :
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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5,  przekazuje  zamawiającemu oświadczenia  o
przynależności  albo braku przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej;  w przypadku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wykonawca  może  złożyć  wraz  z
oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu.

4. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów składanych przez wykonawcę  w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi  były  wykonywane,  a w przypadku  świadczeń  okresowych  lub ciągłych  są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być  wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.
5. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów składanych przez wykonawcę  w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.

1)  próbek,  opisów,  fotografii,  planów,  projektów,  rysunków,  modeli,  wzorów,  programów
komputerowych  oraz  innych  podobnych  materiałów,  których  autentyczność  musi  zostać
poświadczona  przez  wykonawcę  na  żądanie  zamawiającego  -  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedstawić  karty katalogowe lub inne opisy proponowanych urządzeń, zawierające typ, rodzaj,
markę producenta proponowanego sprzętu. Karty katalogowe (karty produktu, opisy) wszystkich
proponowanych  urządzeń  muszą  zawierać  potwierdzenie  spełnienia  minimalnych  parametrów
wymienionych w specyfikacji.

6. Inne dokumenty wyżej niewymienione 
1)  Formularz  Ofertowy  wraz  z  załącznikiem  nr  1  –  Formularz  asortymentowo-cenowy  –
stanowiącym integralną część Formularza cenowego.



2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  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.  (Zobowiązanie w formie
oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą).
Skuteczne  udostępnienie  potencjału  w  postaci  doświadczenia  w  zakresie  robót  budowlanych
będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał.
Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu,  na  którego  zdolnościach  polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  zażąda,  aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże
zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa   lub  ekonomiczna,  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 Pzp.
zamawiający  żąda  
od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach
określonych  
w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których
mowa  
w rozdziale VII ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ.
W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W celu oceny,  czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
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;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3)  Pełnomocnictwa  dla  osób  podpisujących  ofertę  do  złożenia/podpisania  oferty  lub
złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie
wynikają  z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis
poświadczony  przez  notariusza).  Pełnomocnictwo  powinno wyraźnie  wskazywać:  podmiot
udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno
zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania.
4) Jeżeli  wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,



potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Informacja dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów:

1.i.1) Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia,

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je

uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów

publicznych  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17 lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

1.i.2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty.

1.i.3) W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  na

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz  danych,  Zamawiający  żąda  od Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

1.i.4) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują

się  w posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w art.  25 ust. 1 pkt  1 i  3  ustawy (brak podstaw

wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  przez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych
w  art.  10c-10e,  przewiduje  inny  sposób  porozumiewania  się  niż  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  z  zastrzeżeniem wyjątków  określonych  w  ustawie
prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim.
2. Sposób porozumiewania się między Wykonawcą a Zamawiającym:
a) Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielenie odpowiedzi
Wykonawcy  mogą  składać  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  pisemnie,  faksem  lub  drogą
elektroniczną. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

b) Składanie dokumentów  w trybie art. 26 ustawy Pzp
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w
oświadczeniu stanowią  wstępne potwierdzenie,  że wykonawca:  nie podlega wykluczeniu  oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu; (art. 25 a ustawy Pzp).
 Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,  do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni,  terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1.(art. 26 ust. 2 ustawy Pzp).
Jeżeli  jest  to  niezbędne do  zapewnienia  odpowiedniego przebiegu  postępowania  o udzielenie
zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do
złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie



podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. (art. 26 ust. 2f ustawy
Pzp)
Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w art.  25a  ust.  1  ustawy Pzp,
oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art.  25 ust. 1
ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  
są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia  wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.(art. 26 ust.3 ustawy Pzp).
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie
postępowania.(art. 26 ust. 3a ustawy Pzp).
Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów ma obowiązek ich złożenia w trybie art. 26
ustawy Pzp w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wskazanym ustawą Pzp w formie
wymaganej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U.2016, poz.1126) ustawie Pzp lub SIWZ.
c) Składanie wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4, 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz 90 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający może wyzwać do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy Pzp, art. 87 ust. 1
ustawy Pzp lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
Wykonawca wezwany do wyjaśnienia może je złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wyjaśnienia  w  każdym  przypadku  muszą  zostać  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy.  Wyjaśniania  przesyłane  drogą  elektroniczną  muszą  zostać
przesłane  w  formie  skanu;  nie  można  przesyłać  wyjaśnień  w  formie  zwykłej  wiadomości
elektronicznej bez podpisu lub załącznika Word bez podpisu.
Wyjaśnienia przekazywane faksem lub drogą elektroniczną nie muszą być dostarczane w formie
oryginału.
d) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą  i  oraz przedłużanie terminu związania
ofertą oraz ważności wadium
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania
ofertą  z tym,  że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej  na 3 dni  przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawcy zobowiązani  są  do przesłania  do Zamawiającego pisma oryginału  zawierającego
zgodę  
na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia upływu terminu związania ofertą. 
e) Składanie innych wniosków, oświadczeń, dokumentów i informacji wyżej nie przewidzianych. 
Wykonawcy mogą składać wnioski, oświadczenia, informacje, dokumenty pisemnie, faksem lub
drogą  elektroniczną  bez  konieczności  ponownego  ich  przesyłania  w  oryginale.  Wyjaśnienia,
informacje,  dokumenty  itp.  w  każdym  przypadku  muszą  zostać  podpisane  przez  osobę
upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy. Informacje (i inne dokumenty) przesyłane drogą elektroniczną
muszą  zostać  przesłane  w  formie  skanu;  nie  można  przesyłać  wyjaśnień  w  formie  zwykłej
wiadomości elektronicznej bez podpisu lub załącznika Word bez podpisu.
Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom odpowiedzi na wnioski, oświadczenia i informacje
itp. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski i odpowiedzi za pomocą  faksu lub
drogą  elektroniczną  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania.



4. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest podać numer faksu
lub adres poczty elektronicznej, na który należy przekazać korespondencję zwrotną.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,  Zamawiający
domniema,  iż  pismo  wysłane  przez  Zamawiającego  na  numer  faksu  lub  adres  poczty
elektronicznej  podany  przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6.  Adres  do  korespondencji  jest  zamieszczony  w  rozdziale  I  niniejszej  SIWZ.  Zamawiający
wymaga,  aby  wszelkie  pisma związane  z  postępowaniem,  w  tym  ewentualne  zapytania  były
kierowane wyłącznie na ten adres.
7. Uprawnionym przedstawicielem zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Waluk, tel. 89 519 22 01, kom. 531 793 036, e-mail: mdk@olsztynek.pl
XI. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez  okres 30  dni  od  ostatecznego  terminu
składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  W  formularzu  Asortymentowo  –  Cenowym  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Formularza
Ofertowego  wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  przynajmniej  marki  i  modelu
proponowanego sprzętu. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
5.  Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
Wykonawcy.  Oznacza to, iż  jeżeli  z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa  wynika,  
iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o podpisie rozumie się własnoręcznie naniesiony
czytelny znak umożliwiający identyfikację z imienia i nazwiska osoby, która dokonała podpisu
lub własnoręcznie naniesiony nieczytelny znak wraz z pieczęcią  umożliwiający identyfikację  z
imienia i nazwiska osoby, która dokonała podpisu. W przypadku dokonania podpisu niezgodnego
z niniejszym pouczeniem oferta może zostać odrzucona.
7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis
pełnomocnictwa poświadczony notarialnie.
8.  Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  załączniki  muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.  Wzory  dokumentów  dołączone  do  niniejszej  SIWZ  powinny  zostać  wypełnione  przez
Wykonawcę  
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zakresie zgodnym z niniejszą
SIWZ.
10.  Dokumenty  należy  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2
pkt.  1  wydanym  w  Polsce  
w formie wydruku wygenerowanego ze strony internetowej  CEIDG (osoby fizyczne)  lub  ze
strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne).
11. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu udostępniającego swoje zasoby, Wykonawca
dołączający  do  oferty  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  winien  je  przedłożyć  w  formie
oryginałów lub kopii  potwierdzonej  za zgodność  z  oryginałem przez podmiot  udostępniający
swoich  zasobów  chyba,  
że z treści  przedłożonych dokumentów wynika uprawnienie Wykonawcy do potwierdzania za
zgodność  
z oryginałem dokumentów tego podmiotu.
12.  Jeżeli  przedstawiona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi



wątpliwości,  
co  do  jej  prawdziwości,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
13. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej
przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
14.  Zaleca  się,  aby  oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  była  trwale  spięta  w  sposób
zapobiegający  możliwości  dekompletacji  jej  zawartości,  a  zapisane  strony  oferty  były
ponumerowane.
15. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy oraz jej dane
teleadresowe.
16.  Strony  oferty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawo
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane, należy złożyć w oddzielnej, nieprzeźroczystej teczce i opisać na okładce. Wewnątrz
okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja o dokumentach stanowiących
tajemnicę  przedsiębiorstwa powinna zostać  zawarta w formularzu ofertowym.  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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 usta.
Pzp. 
17.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
18. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np. w konsorcjum
lub  spółka  cywilna)  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oferta  spełniać  musi  następujące
wymagania: 
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika 
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  albo  do
reprezentowania  ich  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.
Pełnomocnictwo  winno wyraźnie  wskazywać  zakres  umocowania.  Pełnomocnictwo  musi  być

podpisane przez osoby upoważnione  do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
3) W Formularzu Ofertowym należy wskazać Pełnomocnika/Lidera konsorcjum oraz wymienić

wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
4)  W ofercie  należy podać  adres do korespondencji  i  kontakt  telefoniczny z pełnomocnikiem
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
5)  Pełnomocnik  pozostaje  w  kontakcie  z  Zamawiającym  w  toku  postępowania;  zwraca  się
do Zamawiającego  z  wszelkimi  sprawami  i  do  niego  Zamawiający  kieruje  informacje,
korespondencję itp.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać stawiane
przez  Zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zaleca  się,  aby  na  dokumentach
potwierdzających  wspólne  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  widniały  nazwy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty te podpisuje Pełnomocnik.
19. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy (np. członka konsorcjum/ 
wspólnika spółki cywilnej) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tegoż 
Wykonawcę lub Pełnomocnika.
20. Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.



21.  Przed podpisaniem umowy na realizację  przedmiotu zamówienia  (w przypadku wybrania
oferty  wspólnej)  Zamawiający będzie żądał  przedłożenia umowy regulującej  współpracę  tych
Wykonawców.
22. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w ust. 18 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca 
się  o  zamówienie  musi  wyznaczyć  pełnomocnika  do  jej  reprezentowania.  Ustawowe  zasady
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich
granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw nie spełniają, bowiem wymogu z
art.  23  ustawy  Pzp.   Zakłada  on,  że  członków  konsorcjum  ubiegających  się  wspólnie  o
zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku
spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich:
1) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli
oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników;
2)  obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki  cywilnej  nie istnieje,  jeżeli  Wykonawcami
wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  są  małżonkowie,  którzy  prowadzą
przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność  łączną.  W takim przypadku Zamawiający nie
może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.
23.  Wszystkie  załączone  do  oferty  dokumenty  winny  zostać  wymienione  w  Formularzu
Ofertowym.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:

Oferta na przetarg: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego kinowego projektora cyfrowego
wraz z wyposażeniem, ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Kina

GRUNWALD w Olsztynku”
Nie otwierać do dnia 15 kwietnia 2019

2. Miejsce składania ofert:
Miejski Dom Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29
11-015 Olsztynek
3. Termin składania ofert: 12 kwietnia 2019 r., godzina 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 12 kwietnia2019 r., godzina 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, 
Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek.
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania 
ofert.
6. Wykonawca może na żądanie otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 
terminem jej złożenia (dzień, godzina).
7.  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  lub  wycofać  swoją  ofertę  po  jej  złożeniu,  ale  przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie
lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
8. Koperty oznaczone ZMIANA będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty wycofane co, do
których Wykonawcy nie zażądali ich zwrotu, nie zostaną otwarte.
9. Wykonawca wycofuje ofertę poprzez przesłanie do Zamawiającego pisemnego – oryginalnego
–  oświadczenia  o  wycofaniu  oferty  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym,  że  oświadczenie
zostało podpisane przez osobę  właściwą  do reprezentowania Wykonawcy (np. dokument KRS
potwierdzony 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 
10.  Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.



11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
12.  Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny,  i  innych wartości  uwzględnianych jako kryterium wyboru
oferty. 
13.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w
ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2.  Cenę  łączną  należy  obliczyć  zgodnie  z  Formularzem  asortymentowo  –  cenowym
stanowiącym integralną  część  Formularza  Ofertowego.  W Formularzu  asortymentowo –
cenowym należy podać cenę jednostkową brutto za daną pozycję asortymentu, a następnie
przemnożyć  ją  przez  żądaną  ilość.  
W podsumowaniu należy podać kwotę razem brutto.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w tym koszt dostawy i montażu,
który należy uwzględnić w cenie asortymentu. 
4.  Cena  stanowi  cenę  ryczałtową  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się
wariantowości cen. 
5. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia.
6.  W  przypadku,  jeżeli  Wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w
celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  VAT,  który  miałby
obowiązek rozliczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,  jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,  których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
Prawo zamówień  publicznych  (weszła w życie  od 01.07.2015 r.)  nałożyła  na Zamawiającego
obowiązek  doliczenia  podatku  VAT płaconego przez niego do wartości  netto  Wykonawcy w
przypadku:
- tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
-  mechanizmu  odwróconego  obciążenia,  w  odniesieniu  do  wprowadzonych  już,  jak  i
wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
- importu usług lub importu towarów,  z którymi  wiąże się  analogiczny obowiązek doliczenia
przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert stanowią: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
2. Sposób przyznawania punktacji w każdym z kryteriów:
a) Kryterium „cena” – wskaźnik „C”, ranga (znaczenie): 60 punktów
Wskaźnik C obliczany będzie wg wzoru:
C = (Cn / Cb) x 60 pkt 
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,  
Cb – cena oferty badanej 



b) Kryterium „okres gwarancji i rękojmia za wady” - wskaźnik „G”, – maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający  wymaga od wykonawcy gwarancji  i  rękojmi  za wady na okres co najmniej  12
miesięcy lecz nie więcej niż 60 miesięcy. Okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – wskaźnik „G”, rozpatrywane będzie na
podstawie  deklaracji  Wykonawcy  zawartej  w  pkt.  2  Formularza  Oferty,  gdzie  Wykonawca
powinien wskazać  okres gwarancji  jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane
objęte przedmiotem zamówienia, wyrażony w postaci całkowitej liczby miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana zgodnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji i rękojmi za wady równy lub nie

mniej niż:

Ilość punktów

24 miesiące – 35 miesięcy 10

36 miesięcy - 47 miesięcy 20

48 miesięcy - 60 miesięcy 40

3. Zamawiający najkorzystniejszą ofertę uzna tą, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 
(C+G)
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające  
 na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące
istotnych  zmian treści  oferty,  niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,  którego oferta
została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
3)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
7a)  Wykonawca nie wyraził  zgody, o której mowa w art.  85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
7b)  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
7d)  jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes  bezpieczeństwa
państwa,  
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.  Oferty nie odrzucone zostaną  poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami  oceny ofert
określonymi w SIWZ.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.  Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25



ust. 1. 
2.  Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli  oferty o wyborze oferty
najkorzystniejszej  z  podaniem  nazwy  (firmy)  albo  imienia  i  nazwiska,  siedziby  albo  adresu
zamieszkania i adresu Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano i  uzasadnieniem wyboru oferty,  a
także  nazwy  (firmy)  albo  imion  i  nazwisk,  siedzib  albo  miejsc  zamieszkania  i  adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łącznej punktacji.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą

zobowiązany będzie do dostarczenia: 
1) dostarczenia umowy z Podwykonawcą  lub zaakceptowanego przez Podwykonawcę  projektu
umowy – jeśli Wykonawca korzysta z pomocy Podwykonawcy;
2) dostarczenia umowy konsorcjum – jeśli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz gwarancji  i  rękojmi z tytułu
usunięcia wad i usterek.
4. Nie dostarczenie dokumentów, o którym mowa w ust. 3 w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie  spowoduje,  że  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stanie  się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  zobowiązany  jest  do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (ceny całkowitej
brutto  podanej  
w ofercie).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż w dniu podpisania 
umowy.
3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wniesione  według  wyboru
Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym,  
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wnoszenie  zabezpieczenia  w  wekslach  z  poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu
na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb  Państwa  lub  jednostkę  samorządu
terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie  poręczenia  lub  gwarancji,  dokument  ten  powinien  być  sporządzony  zgodnie
obowiązującym  prawem  
i winien zawierać w swej treści:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 
zamówienia), 
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności gwarancji,



5) zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie od dnia przekazania żądania wypłaty,
6) zawierająca zapisy „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na każde żądanie”
7) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: 45 8823 0007 2001 0000 0156 0001.
7.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy, bezusterkowy).
9.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
10.  Podane  terminy  na  zwrot  zabezpieczenia  rozpoczynają  swój  bieg  po  protokolarnym
stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone do treści  zawieranej
umowy  
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli
zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego na takich warunkach.

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2.  W projekcie  umowy opisano warunki  realizacji  przedmiotu  umowy oraz  możliwe  zmiany
umowy.
3.  Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego,  z  zastrzeżeniem art.  183
ustawy Pzp, 
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 - w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli:
1) w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako najkorzystniejsza,  uchyla  się  od
zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
zamawiający może zbadać,  czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki  udziału  w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być  tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7.  Umowa będzie  nieważna  w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia
zawarte w SIWZ.
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

XIX.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Warunki oraz dopuszczalność odwołania opisano w rozdziale 2 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art.  180 ustawy Pzp  odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub



zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.  Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8, 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.
4.  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.
5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Zgodnie z art.  181.  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej  przez niego lub zaniechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w  sposób  przewidziany  w
ustawie dla tej czynności.
9.  Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zgodnie z art.  182 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie  przetargu nieograniczonego,  także wobec postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej -
jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8.

XX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie opis dopuszcza składanie ofert częściowych;
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
Strona internetowa Zamawiającego: Olsztynek.naszdomkultury.pl
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: mdk@olsztynek.pl

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.



8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
10.  Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia  obowiązku wykonywania kluczowych czynności
zamówienia przez Wykonawcę zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
1)  Zamawiający  nie  dokonuje  zastrzeżenia  na  podstawie  art.  36a  ust.  2  ustawy  dotyczącego

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2) Zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy.

3) Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części

zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez

Wykonawcę firm podwykonawców.

4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. W przypadku

braku  określenia  podwykonawców  Zamawiający  uzna,  iż  przedmiot  zamówienia  zostanie

samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.

5)  Obowiązki  wykonawcy  oraz  uprawnienia  zamawiającego  związane  z  podwykonawstwem

zostały projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

12. Zamawiający  może,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 24 aa ust. 1).
XXI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: 

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Olsztynku  z
siedzibą ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 22 01

� inspektorem ochrony  danych  osobowych  w  Miejskim Domu Kultury  w  Olsztynku  jest
Pani/Pani Andrzej Waluk

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa i montaż
fabrycznie  nowego  kinowego  projektora  cyfrowego  wraz  z  wyposażeniem,  ekranu
kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Kina GRUNWALD w Olsztynku”

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t. .j.), dalej
„ustawa Pzp”;  

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



� obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

� posiada Pani/Pan:

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

� nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

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

− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXII. Wykaz zał ączników do SIWZ
1. Formularz ofertowy Wraz z załącznikiem asortymentowo - cenowym – załącznik nr 1;
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1a
3. Projekt umowy – załącznik nr 2;
4.     Oświadczenie składane przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3;
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 4; 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp :
a) Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 5;
b) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6;


