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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na 

Dostawę, instalację i zestrojenie, fabrycznie nowego, kinowego sprzętu cyfrowego,  
zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu. 

 
 

 
 
   

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 
Opis przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1 
Formularz ofertowy    załącznik nr 2 
Wzór umowy     załącznik nr 3 
Oświadczenie     załącznik nr 4 
Informacja dotycząca grupy kapitałowej  załącznik nr 5 
Wykaz usług      załącznik nr 6 
Wykaz osób     załącznik nr 7 
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  załącznik nr 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Poznań, dnia 15 lipca 2020 r. 
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1. Zamawiający:  
 
„KINO MALTA” 
Robert Dorna, Kinko Cafe 
ul. Rybaki 6a   
61-883 Poznań  
NIP: 7771758974  
tel. 605474499  
www.kinomalta.pl  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowe-
go zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu. 
 
Zamówienie jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Roz-
woju Kin. 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV): 
38652000-0 projektory filmowe, 
38600000-1 przyrządy optyczne, 
31517000-3 lampy 
30200000-1 urządzenia komputerowe 
48820000-2 serwer 
51110000-6 usługi instalacyjne sprzętu 
48900000-1 panel sterujący 
80511000-9 szkolenie 
 
3.1. Zakres zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i zestrojenie, fabrycznie nowego, kinowego sprzętu cyfrowego 
zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu. 
w tym w szczególności: 

a) dostawę i montaż; 

b) zestrojenie;  

c) sporządzenie dokumentacji technicznej (powykonawczej); 

d) przeprowadzenie instruktażu wdrożeniowego – szkolenie; 

e) zapewnienie gwarancji jakości; 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
3.2. Ilekroć siwz opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obo-
wiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

 
3.3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
a) umowa musi zawierać, dokładne określenie usług podlegających podzleceniu; 
b) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni. 
 
3.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamó-
wienia. 
 

http://www.kinomalta.pl/
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3.5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pra-
cę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
 
3.6. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.  
 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
    
9. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
9.1.1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 
 
9.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

a) zdolności technicznej - – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-
sie co najmniej 2 dostawy z montażem i zestrojeniem cyfrowych projektorów kinowych, o wartości brut-
to każdej z tych dostaw co najmniej 100 000,00 zł.  
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udzia-
łu w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każ-
dego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kur-
sie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosi średnich kursów 
walut. 
b) zdolności zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże się posiadaniem autoryzowanego 
zespołu serwisowego w zakresie obsługi i napraw projektorów cyfrowych lub co najmniej jednym pra-
cownikiem posiadającym certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania wystawionym przez producenta 
oferowanego projektora. 

 
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2 siwz zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców skła-
dających ofertę wspólnie wykaże posiadanie wskazanego doświadczenia zawodowego. 

9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) siwz  
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nieza-
leżnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej siwz, wy-
stąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując za-
mówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zo-
bowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji za-
mówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony  
i podpisany załącznik nr 8 do siwz); 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 
ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy; 

c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą po-
legać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolno-
ści są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na 
przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy 
(dotyczy posiadanego doświadczenia).  
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10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
oraz brak podstaw wykluczenia. 
10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wska-

zanym w załączniku nr 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 10.1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w któ-
rym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wyklucze-
nia.  

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - 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 10.1 siwz.  

10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złoże-
nia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli od-

rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wyklucze-
nia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem po-
datkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno-
ści uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zale-
ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-
kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) wykazu dostaw, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 siwz, wykonanych nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do siwz). 

e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpo-
wiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z infor-
macjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; (wypełniony i podpisany Załącznik 7 do siwz). 
 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast do-
kumentów, o których mowa w ppkt. a), b) i c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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 pod. lit. a)-c), zastępuje się je dokumen-
tem 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. 
 



Strona 5 z 9 

 

10.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do siwz). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświad-
czeń i dokumentów:  
11.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przeka-

zują pisemnie, za pośrednictwem poczty (operatora świadczącego usługi pocztowe) lub drogą elektroniczną 
(skan pisma), z zastrzeżeniem pkt 11.3. Zamawiający do kontaktów z nim wskazuje następujący adres poczty 
elektronicznej: kinomalta@interia.pl  
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wy-
magają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

11.2. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez 
Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 
pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, że wiadomości (pisma) nie otrzymał. 

11.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych  
przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 

11.4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem lub mailem zwrócić się do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści zawartych w siwz. W przypadku wyboru formy pisemnej pytania należy kierować na adres 
Zamawiającego z dopiskiem „Pytanie do siwz. Pilne”. Wniosek o wyjaśnienie treści siwz musi wpłynąć do Za-
mawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści siwz. 

11.5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Robert Dorna 
(kinomalta@interia.pl ). 

 
12. Wymagania dotyczące wadium:  
12.1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 
 
13. Termin związania ofertą: 
13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
13.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz,  
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgo-
dy na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie powoduje utraty 
wadium (nie dotyczy). 

13.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu waż-
ności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza (nie dotyczy). 

 
14. Opis sposobu przygotowania ofert: 
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana 

przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestra-
cyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z orygina-
łem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty na-
leży dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

14.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodza-
jów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sy-

mailto:kinomalta@interia.pl
mailto:kinomalta@interia.pl
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tuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty, o 
których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o  których mowa w zadaniu poprzednim, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem do-
konuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wyko-
nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.  

14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.6. Strony oferty i jej załączników powinny posiadać numerację. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie  

oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
14.7. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 do siwz; 
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie – załącznik nr 4 do siwz; 
3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 8 do siwz (jeżeli doty-

czy). 
14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowa-

nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 

14.9. Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych  
w punkcie 12 siwz. 

14.10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 
14.11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie 

należy opisać następująco: 
 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: 
 

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI 
do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu  

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 23 lipca 2020 r. GODZ 16:45 

 
14.12. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
14.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powi-
nien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżo-
ne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te (wraz z niezbędnymi dokumentami wska-
zującymi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opa-
kowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku 
składania przez Wykonawcę uzupełnień/wyjaśnień na wystosowane przez Zamawiającego w trakcie postępo-
wania wezwania. 
Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębior-
stwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu wy-
konania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.  

 
15. Miejsce i termin składania ofert: 
15.1 Ofertę należy złożyć do dnia 23-07-2020 r. do godz. 16:45 w Kino MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań, 

biuro kina.  
15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-07-2020 r.  o godz. 17:00, w  holu Kina MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Po-

znań.  
15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 
15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
15.5 Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą. 
 
16. Opis sposobu obliczenia ceny: 

16.1. Cenę należy obliczyć wypełniając odpowiednio tabele w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz, a 

następnie sumując wyliczone wartości. Obliczona w ten sposób kwota brutto będzie stanowiła cenę oferty. 
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16.2. Do przedmiotu zamówienia zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 23%. W przypadku zasto-

sowania innej stawki podatku VAT niż 23% Zamawiający zaleca załączenie stosownych wyjaśnień w tym za-

kresie. 

16.3. Cena (wartość brutto) musi zawierać całe należne Wykonawcy wynagrodzenie związane z przygotowa-

niem, realizacją oraz rozliczeniem przedmiotu zamówienia (w tym np. koszty transportu, montażu, zestroje-

niem, szkoleniem,  gwarancji i pozostałymi) 

16.4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

16.5. Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

16.6. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

16.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiają-
cego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadcze-
nie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT. 

 
17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich. 
 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert: 
18.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria: 
 

Lp. Kryterium Waga = maks. liczba punktów  

1 Cena (C) 60% = 60 pkt 

2 Gwarancja i rękojmia (G) 30% = 30 pkt 

3 Współczynnik kontrastu (W) 10% = 10 pkt 

 Razem 100% = 100 pkt 

 
18.2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 
Kryteria nr 1 – Cena: 
 
„Cena” rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia. 
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób: 
C obliczana = (X min : X obliczana ) x 60 
gdzie: 
• C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”; 
• X min - najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert; 
• X obliczana - cena badanej oferty. 
Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który w ofercie wskaże najniższa 
cenę. 
 
Kryterium nr 2 -  Gwarancja i rękojmia 
 
„Gwarancja i rękojmia” rozumiana jako długość okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę na dostarczony 
sprzęt. 
 
Gwarancja jakości obejmuje zakres określony we wzorze Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Rękojmia za wady obejmuje usta-
wową odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne oraz prawne sprzętu stanowiącego przed-
miot umowy. 
 
Punktacja w kryterium „Gwarancja i rękojmia” została ustalona w następujący sposób: 
 

Minimalny kres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) Ilość punktów 

36 0 

42 10 

48 20 

60 i więcej 30 
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Maksymalną ilość punktów (30 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska oferta, w której Wykonawca wskaże, że oferowany sprzęt 
dostarczany w ramach zamówienia  objęte są 60-miesięcznym lub dłuższym okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. W 
przypadku jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako 
nie odpowiadająca treści SIWZ.. 
 
Kryterium nr 3 -  Współczynnik kontrastu (W). 
Ocena ofert w kryterium Współczynnik kontrastu (W). 
 
W = Wbx10/Wn gdzie, 
W – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium współczynnik kontrastu Wb – współczynnik kontrastu z 
badanej oferty 
Wn – najwyższy współczynnik kontrastu spośród badanych ofert 
 
Minimalny współczynnik kontrastu: 1700 
Zaoferowanie współczynnika kontrastu mniejszego niż wymagany spowoduje odrzucenie oferty 
 
- maksymalna ilość punktów w kryterium współczynniku kontrastu – 10,00 pkt. 
 
 
18.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako 
sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
18.4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie termi-
nu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia: 
a) projektów umowy o podwykonawstwo usług z podmiotem, na zasobach którego polega wykonawca wykazując 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 9.1.2 siwz; 
b) podpisanego przez wykonawcę projektu umowy (w 4 egz.) między wykonawcą i Zamawiającym sporządzonego 

zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, który Wykonawca uzupełnił o informacje pozosta-
wione zgodnie ze wzorem umowy woli Wykonawcy. 

 
Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów, o których mowa powyżej będzie 
traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy. 
Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna 
przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści siwz i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony mu pro-
jekt umowy wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności i opatrując umowę odpowiednim numerem.  
 
20. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
21. Zawarcie i zmiana umowy: 
21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 3 do siwz  

i na warunkach w nim określonych. 
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w postanowieniach umowy (poza przesłan-
kami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy). 

21.3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza  
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało 
szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia 
zmiany  w treści umowy.  

 
22. Środki ochrony prawnej: 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 
 
23. Postanowienia końcowe: 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
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2. Zamawiający 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 osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem danych osobowych jest Kino MALTA; 
 z osobą odpowiedzialną w sprawie danych osobowych w Kino MALTA (p. Robertem Dorna) można skon-

taktować się pod nr telefonu: 605 474 499 (w godzinach pracy kina), adres e-mail: kinomalta@interia.pl ; 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 
 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie-
podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sownie do art. 22 RODO; 

 osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− 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, że przetwa-

rzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
 osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 

− 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 pod-

stawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fi-
zycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 


