Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
na dostawę i montaŜ urządzeń nagłaśniających , ekranu oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej kina
„Sokół” w Zakopanem .
Wartość
postępowania
o której mowa w art.11.8

–

o

szacunkowej

wartości

nie

przekraczającej

kwoty,

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na :

1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
2. Stronie internetowej Zamawiającego www.sokol.zakopane.pl
3. Biuletynie Zamówień Publicznych nr 358996 -2016
data zamieszczenia 05-12-2016 r. www.portal.uzp.gov.pl
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”).
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Opis przedmiotu zamówienia
Oferty częściowe
Zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp
Umowa ramowa
Dynamiczny system zakupów
Aukcja elektroniczna.
Oferty wariantowe
Wymagany termin wykonania zamówienia
Wadium przetargowe
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie maja złoŜyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wymagane dokumenty w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę
Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Termin i miejsce składania ofert
Termin otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę po
wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Podwykonawcy
Przesłanki uniewaŜnienia postępowania
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy
Załączniki do siwz
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1.

Dane Zamawiającego

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w
Zakopanem
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
REGON: 490187757 NIP: 736-10-46-197
1.1. Adres do korespondencji

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
mail:agatajandura@wp.pl

2.Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu zastosuje w oparciu o
art.24aa ustawy procedurę odwróconą.
Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa zamówień publicznych.
2.1. 1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)
2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
2.2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27)
2.2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).
2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 ).
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2.2.4. Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego
kinowego sprzętu do projekcji cyfrowych zgodnego ze standardami DCI w
powstającej Sali studyjnej Kina „Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a w ramach
zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zdania tj.
Zadanie 1 – dostawę i montaŜ urządzeń nagłaśniających sale.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera załącznik nr 1 do siwz.
Zadanie 2 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego dostosowanego do
projekcji 2D
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 1a do siwz.
Zadanie 3 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 zawiera załącznik nr 1b do siwz.

Zamawiający informuje ,Ŝe przedmiot zamówienia kaŜdego z zadań musi być
dostosowany do wymiarów warunków i wyposaŜenia Sali kinowej kina studyjnego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a.
Parametry sali kinowej :
- długość sali kinowej - 7,79 m
- szerokość sali kinowej – 4,25 m
Zamawiający informuje, Ŝe salę powstającego kina studyjnego celem dokonania
swoich pomiarów moŜna oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Panią Agatą Jandurą -nr telefonu: 508 290 701 .
Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie
nowego nieuŜywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposaŜenia.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty(
maja być dostarczone zamawiającemu wraz z kartami gwarancyjnymi) być zamontowany(
przytwierdzony) i gotowy do pracy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych
nakładów pracy i kosztów. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 i 2 obejmuje
takŜe przeprowadzenie rozruchu dostarczonego sprzętu.
Cena oferty ma uwzględniać koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym
koszty przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równowaŜnego, innego niŜ podany przez Zamawiającego pod warunkiem, Ŝe oferowany
asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych ,jakościowych,
funkcjonalnych i uŜytkowych. Zamawiający uprzejmie przypomina ,Ŝe zgodnie z art. 30 ust.5
ustawy to na wykonawcy leŜy obowiązek wykazania, Ŝe oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
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Termin gwarancji kaŜdorazowo ulegnie przedłuŜeniu w przypadku zgłoszenia
reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia na piśmie a zakończony dniem odbioru
( zamawiający nie dopuszcza odbioru poza terenem miasta Zakopane) przedmiotu
wolnego od wad czy teŜ usterek.
Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w zakresie danego zadania zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu protokolarnego odbioru :karty gwarancyjne oraz
instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
( wszystkie dostarczane dokumenty musza być w języku polskim).

W przypadku wystąpienia wad i usterek dostarczonego i zamontowanego sprzętu w
okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie –w ciągu 24
godzin a w przypadku powaŜniejszych wad i usterek – nie później jednak niŜ w terminie do
14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego( faks, mail) zgłoszenia
przez
zamawiającego usterki urządzenia , w przeciwnym razie wykonawca będzie zobowiązany do
wymiany urządzenia na nowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje ,Ŝe w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
uŜyte zostały
w opisie
wymagań technicznych dostarczanych urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie , Zamawiający
informuje, iŜ zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy techniczne
powinny posiadać dostarczane urządzenia. Zamawiający dopuszcza
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca moŜe, przy pomocy innych
dokumentów wykazać, Ŝe oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm
lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

32342400-6 sprzęt nagłaśniający
51313000-9 usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
38653400-1 ekrany projekcyjne
30233153-8 -urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych
dysków wideo (DVD)
4. Oferty częściowe
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 3
4.2. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na wszystkie lub wybrane zadania.
5. Zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy P ZP
5.1. Zamawiający
nie
przewiduje
udzielenie
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

zamówień

o

których

mowa

6. Umowa ramowa
6.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Dynamiczny system zakupów
7.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Aukcja elektroniczna
8.1. Zamawiający
przy wyborze ofert
elektronicznej.

najkorzystniejszych nie przewiduje zastosowania aukcji
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9. Oferty wariantowe
9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Termin realizacji zamówienia
10.1.
Wymagany termin wykonania zamówienia dla kaŜdego z zadań to 31 stycznia 2017 r.

11.Wadium przetargowe
Zamawiający nie Ŝąda wnoszenia wadium
12. Warunki udziału w postępowaniu.
12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzi podstawa do
wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust.1 i ust.5 pkt.1 ustawy Pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1b ustawy dotyczące:
1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3)posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

12.2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy

12.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,
12.2.2.
Ponadto, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidacją, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615) - art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy.
12.3. Warunki udziału w postępowaniu
12.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego – Zamawiający nie stawia szczegółowych
warunków w tym zakresie .
12.3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa- Zamawiający nie stawia szczegółowych
warunków w tym zakresie .
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12.3.3. Zdolności techniczne lub zawodowe- Zamawiający nie stawia szczegółowych
warunków w tym zakresie .

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złoŜyć
Wykonawcy
w ofertach w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia

13.1.Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia :
-o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
-o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
( wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej siwz)
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
13.2. Do oferty naleŜy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszej siwz
13.3.Do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie:
a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestrupełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upowaŜnionych
przedstawicieli kaŜdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

13.4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego w siwz , wykonawca ma załączyć do oferty opis (specyfikacja
techniczna ) proponowanych urządzeń.

13.5.Dokumenty i oświadczenia, które ma
na Ŝądanie zamawiającego złoŜyć
wykonawca którego oferta została
najwyŜej
oceniona , w wyznaczonym przez
zamawiającego nie krótszym niŜ 5 dni terminie ,aktualnych na dzień złoŜenia
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczność spełniania
przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1)

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy.
Uwaga !

JeŜeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
,który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złoŜyć w odniesieniu do
tego podwykonawcy dokument wymieniony w ust.1
7

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem

2)Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w
siwz , wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny opis ( specyfikacje
techniczną ) proponowanych urządzeń na zadanie na które wykonawca składa ofertę.
Zamawiający informuje ,Ŝe jeŜeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, moŜe na kaŜdym etapie
postępowania wezwać wykonawców do złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, Ŝe nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu ,a jeŜeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Ŝe złoŜone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są juŜ aktualne, do złoŜenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
13.6.Forma składania oświadczeń i dokumentów
13.6.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców , składane są w
oryginale.
13.6.2. Dokumenty inne niŜ oświadczenia o których mowa w pkt.13.6.1. składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o zamówienie publiczne albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które kaŜdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
13.6.3. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
2016.1126),innych niŜ oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.7.Tajemnica przedsiębiorstwa.
13.7.1. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem
informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępnione oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
13.7.2.Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.
U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13.7.3.
Wykonawca,
który
chce
skorzystać
z
tego
uprawnienia
winien
złoŜyć
na formularzu ofertowym stosowne zastrzeŜenie informujące o tym, które dokumenty podlegają
klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.7.4.Brak takiego zastrzeŜenia spowoduje, Ŝe cała oferta moŜe zostać ogólnie udostępniona.
13.7.5.Wykonawca
nie
moŜe
zastrzec
informacji
takich
jak:
jego
nazwa
(firma)
oraz adres, a takŜe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
13.8.Wymagane dokumenty, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej
13.8.1.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126),
13.8.2.

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.5 ust.1 niniejszej specyfikacji, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – dokument
powinien być wystawiony, nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę:
14.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy
14.3.Warunki określone w pkt. 12.3. siwz winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców .
14.4.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ust.2 pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko
pełnomocnika naleŜy załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich
wykonawców (wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz)
14.5.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik

15. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1)wykonawcę ,który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm. 5) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności;
5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
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6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie konkurencji moŜe być wyeliminowane
w inny sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
oraz zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
15.1.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
16.1.

Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania mają być przekazywane drogą elektroniczną lub
pisemnie. W przypadku gdy wykonawca nie posiada poczty elektronicznej ma to wyraźnie
zaznaczyć w druku oferty. W takiej sytuacji porozumiewanie się z wykonawca będzie następowało
z zachowaniem formy pisemnej z zastrzeŜeniem ,Ŝe zamawiający nie dopuszcza porozumiewania
się z wykonawcami za pomocą faksu.
16.2.Strona, która otrzymuje wniosek, zawiadomienie oraz pytania lub inne informacje poczta
elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia
ich otrzymania.
16.3.Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania
naleŜy kierować na adres elektroniczny
agatajandura@wp.pl kaŜdorazowo z wyraźnym zaznaczeniem ze
dotyczy
zamawiającego
postępowania na dostawę sprzętu w ramach Zadania …………………
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17. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
17.1.

Wykonawca moŜe drogą elektroniczna lub pisemnie ( nie dopuszcza się faksu) zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17.2.

Prośbę o wyjaśnienia naleŜy przesłać na adres:
mail: agatajandura@wp.pl
lub na adres:

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Gniazdo
w Zakopanem
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
z dopiskiem : dotyczy dostawy cyfrowego sprzętu kinowego dla
Zadania …………………….

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.
17.7.

Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni
przed
upływem
terminu
składania
ofert
pod
warunkiem,
Ŝe
wniosek
o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa wyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści siwz.
Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej

www.sokol.zakopane.pl
17.8.

Zmiany w treści SIWZ:

17.8.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji Zamawiający udostępnia
na
stronie internetowej
–

www.sokol.zakopane.pl
17.9.Modyfikacje są kaŜdorazowo wiąŜące dla Wykonawców.
17.10.JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie - www.sokol.zakopane.pl
18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Agata Jandura telefon: 508 290 701
Zamawiający informuje, Ŝe wymieniona w pkt.18 osoba nie są upowaŜniona do udzielania Wykonawcom
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców
wiąŜące.
19. Termin związania ofertą:
19.1.Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
19.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, w tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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19.3.

19.4.

19.5.

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem
okresu waŜności wadium, albo jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłuŜony okres związania ofertą.
JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Opis sposobu przygotowania oferty:
20.1.KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
20.2.
Oferta ma być sporządzona
w języku polskim. Wszelkie dokumenty
i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Zamawiający
nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
20.3.
Dokumenty
sporządzone
w
języku
obcym
mają
być
złoŜone
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
20.4.
Oferta powinna być napisana (zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik
do niniejszej specyfikacji) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
20.5.
Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” naleŜy uŜywać
zapisów:
„konsorcjum
firm”,
„oferta
wspólna
firm”,
itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.
20.6.
Oferta
powinna
być
podpisana
przez
upowaŜnioną
osobę
pod
rygorem
jej niewaŜności.
20.7.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; osoby wykazane w
zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, których mowa powyŜej,
w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub
jego odpis poświadczony notarialnie musi być dołączone do oferty;
20.8.
Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia.
20.9.
Zaleca się, aby wszystkie strony były spięte/ zszyte/ w sposób zabezpieczający przed de
kompletacją oferty, a kaŜda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.
20.10.
Wszelkie poprawki w ofercie w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
zamalowanie korektorem etc. powinny być zaparafowane przez uprawnioną osobę.
20.11.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŜeniem art. 93
ust.4 ustawy.
21. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.
21.1.1.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub
dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

21.1.

Przetarg nieograniczony
dostawa cyfrowego sprzętu kinowego dla Zadania ……………

Nie otwierać przed 13 grudnia 2016 r. godzina 10:15

,,
21.1.2. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed
wyznaczonym
otwarciem,
a
w
przypadku
składania
ofert
pocztą
lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.
21.1.3. Oferty naleŜy składać w: Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul.

Orkana 2 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do
20ºº a w dniu w którym upływa termin składania ofert tj.
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13 grudnia 2016r. w godz od 9ºº do 10ºº
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
21.1.3.1. Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 10ºº
21.1.4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone bez
otwierania kopert wewnętrznych.
21.1.5. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty:
21.1.5.1. Skuteczność zmian lub wycofania złoŜonej oferty.
21.1.5.2. Wykonawca
moŜe
wprowadzić
zmiany
lub
wycofać
złoŜoną
przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas,
gdy
Zamawiający
otrzyma
pisemne
powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
21.1.5.3. Zmiana złoŜonej oferty.
21.1.5.3.1. Zmiany,
poprawki
lub
modyfikacje
złoŜonej
oferty
muszą
być
złoŜone
w
miejscu
i
według
zasad
obowiązujących
przy składaniu oferty.
21.1.5.3.2. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę kaŜdej
„ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
21.1.5.4.
Wycofanie złoŜonej oferty.
21.1.5.4.1. Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Wykonawcy.
21.1.5.4.2. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie
naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
22. Termin otwarcia ofert:
22.1.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 10:15 w

holu

budynku

Kina Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2
22.2.
22.3.
22.3.1.
22.3.2.
22.3.3.
22.3.4.
22.3.5.
22.3.6.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Do wiadomości obecnych zostanie podana:
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia danego zadania
imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres Wykonawcy;
cena netto i brutto podana w ofercie;
termin dostawy danego zadania
termin płatności faktury
długość udzielonej gwarancji na dostarczany sprzęt

23.4. 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 złoŜyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga!!!
W terminie 3 dni od dnia upublicznienia przez zamawiającego na stronie
internetowej (www.sokol.zakopane.pl )wykazu złoŜonych w postępowaniu ofert
kaŜdy wykonawca ma złoŜyć
oświadczenie, o przynaleŜności albo braku
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej ( wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do niniejszej siwz)
Oświadczenie ma być złoŜone w oryginale.

24.Opis sposobu obliczenia ceny oferty kaŜdego z zadań.
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24.1.Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Cena – naleŜy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
U. z 2014 r. poz. 915 )
( Cena – wartość wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru (usługi) podlega obciąŜeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się równieŜ stawkę taryfową. )
Wykonawca
ma
podać
swoją
cenę
netto
i
brutto
jako
wynagrodzenie
ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz.
93 z póź. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
"§1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie moŜe Ŝądać
podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac;
§2. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŜna było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie raŜącą stratą, sąd moŜe podwyŜszyć ryczałt lub rozwiązać umowę".

24.2.Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek.
24.3.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:
24.3.1.Rozliczenie wykonanych dostaw będzie w złotych polskich.
24.3.2.Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

24. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla kaŜdego z zadań:
25.1.Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy danego zadania -60 %.
25.1.1.Przyjmuje
się,
w kryterium. cena

Ŝe

1%=

1

pkt.

i

tak

zostanie

przeliczona

liczba

punktów

25.1.1. Cena (im niŜsza cena ryczałtowa brutto, tym wyŜsza ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe
proporcjonalnie mniej).
25.1.2. Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

C - Kryterium ceny
Cn – najniŜsza oferowana cena brutto spośród waŜnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Cn
C= ------------- x 60
Cb
25.2. Okres gwarancji na dostarczane i zamontowane urządzenia

– 40 %

25.2.1. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o oświadczenie wykonawcy złoŜone w druku oferty.
Zamawiający informuje, Ŝe okres gwarancji musi się mieścić w przedziale od 24 do 60 miesięcy Wykonawca
który zaproponuje wymagany przez zamawiającego 24 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów,
wykonawca który zaproponuje termin gwarancji dłuŜszy niŜ 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresy
60 miesięcznego Oferta wykonawcy który nie zaproponuje Ŝadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji
krótszy niŜ 24 miesiące będzie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz.

25.2.2.Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
G- Kryterium okresu gwarancji
14

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem

Gb - termin gwarancji oferty badanej danego zadania
Gn – najdłuŜszy tj. 60 miesięczny oferowany termin gwarancji pośród waŜnych ofert
danego zadania

Gb
G= ------------- x 40
G
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŜszą łączna ilością punktów
w skali 100 punktowej.
25.3. W przypadku złoŜenia oferty , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami .Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
25.4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.
25.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert.
25.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
25.7.
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie kaŜdy wadliwy wynik działanie
matematycznego
(rachunkowego)
przy
załoŜeniu,
Ŝe
składniki
działania
są prawidłowe.
25.8.
Zamawiający
informuje,
Ŝe
w
przypadku
ceny
ryczałtowej
uznaje
się,
Ŝe bez względu na sposób jej wyliczenia ceną wiąŜąca jest cena ryczałtowa brutto podana słownie.

26.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
26.1. Istotne
dla
Zamawiającego
postanowienia,
które
zostaną
wprowadzone
do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
26.2. Zawarcie
umowy
z
Wykonawcą,
którego
oferta
została
uznana
za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
26.3. Termin
ten
moŜe
ulec
zmianie
w
przypadku
złoŜenia
przez
któregoś
z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

27.

Informacja
o
formalnościach
jakie
powinny
zostać
dopełnione
przez Wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy:
Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zobowiązani są najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę;

28.

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:

Zamawiający nie Ŝąda wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
29.
Podwykonawcy
W oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
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30.

Przesłanki uniewaŜnienia postępowania :
30.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŜnia się w przypadkach gdy:
30.1.1. nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
30.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜsza ceną przewyŜsza kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe Zamawiający
moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
30.1.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
30.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć;
30.1.5. postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
31.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, a takŜe innym osobą jeŜeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”)przysługuje prawo wniesienia
odwołania zgodnie z przepisami działu VI ustawy.
31.1. W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
31.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
31.1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
31.1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
31.1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
31.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej.
32.

Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy –zamawiający przewiduje moŜliwość
zmian zawartej umowy w przypadku :

1.

1) zmiana strony umowy, tylko w przypadku następstwa prawnego wynikającego z
odrębnych przepisów,
2) zmiana terminu realizacji zamówienia:
- konieczność wykonania zamówień dodatkowych , od których jest uzaleŜnione wykonanie
zamówienia podstawowego;
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
3) zmiany warunków i terminów płatności i inne:
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- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, zmiana kolejności wykonania
części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia;
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy :
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.
3.Jako siły wyŜsze uznaje się: klęski Ŝywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe,
poŜar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leŜy poza
zasięgiem i kontrolą układających się stron.
4.JeŜeli umawiające się strony nie mają moŜliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów
z powodów wymienionych w pkt. 3, to zachowują one prawo do wnioskowania o
przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego
skutków.
5.Zmiany

dotyczą realizacji dodatkowych dostaw nie objętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy
pzp,
6. Wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeŜeli spełnione
zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,
7.Zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeŜeli spełnione zostały
przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,
8. Zmiany, niezaleŜnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,
9.Łączna wartość zmian jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
33.
Załączniki do siwz:
Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1
Zał. nr 1a – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2
Zał. nr 1b – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3
Zał. nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
Zał. nr 3 -oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki udziału;
Zał. nr 4 - druk oferty;
Zał. nr 5 - wzór umowy;
Zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnych;
Zał. nr 7 - oświadczenie o podwykonawcach;
Zał. nr 8 - wzór informacji o przynaleŜności lub nie do grupy kapitałowej;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 8
zatwierdzam: 05.12.2016 r.
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
Gniazdo w Zakopanem
dh Stanisław Marduła
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Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – dostawę i montaŜ
gorszych niŜ wykazane poniŜej:

Załącznik nr 1

urządzeń nagłaśniających sale o parametrach nie

Kolumna kinowa zaekranowa &#x2013; 3 szt
DwudroŜna, zaekranowa, kinowa;
Pasmo nie węŜsze niŜ: (-10dB) 31Hz-20kHz;
Moc nie mniejsza niŜ: 290W (passive) i 50W HF / 590W LF (bi-amp);
Skuteczność: 98dB;
Pokrycie: 90 x 90 stopni;
Impedancja nominalna: 8 Ohmów;
Wymiary całkowite nie większe niŜ: 408 x 655 x 295 mm
Subwoofer &#x2013; 1 szt
Subwoofer kinowy, dedykowany przez producenta zaoferowanych kolumn zaekranowych, kinowych;
Pasmo nie węŜsze niŜ: (-10dB) 29Hz-490Hz;
Moc nie mniejsza niŜ: 300W;
Skuteczność: 100dB;
Impedancja nominalna: 8 Ohmów;
Wymiary całkowite nie większe niŜ: 1170 x 655 x 370 mm
Zestaw głośnikowy surround &#x2013; 8 szt
Koaksialna, dwudroŜna, kolumna surround z uchwytem w zestawie;
Pasmo nie węŜsze niŜ: (-10dB) 71Hz-20kHz;
Moc nie mniejsza niŜ: 245W;
Skuteczność: 94dB;
Pokrycie: 120 x 120 stopni;
Impedancja nominalna: 8 Ohmów;
Wymiary całkowite nie większe niŜ: 305 x 305 x 305 mm
Wzmacniacz mocy &#x2013; 6 szt
Moc na kanał nie niŜsza niŜ: 435W przy 8 Ohmach, 1540W przy 8 Ohmach w mostku;
Klasa D;
WyposaŜony w limitery, crossover;
Złącza wejściowe: XLR, &#xBC;&#x201D;, RCA, elektronicznie zbalansowane wejścia XLR;
Wbudowany ekran w panelu frontowym, uchwyty rack, wysokość maks. 2U;
Damping factor: >200;
THD: <0,5%;
Stosunek sygnał szum: >103dB.
Monitor kontrolno odsłuchowy &#x2013; 1 szt
Monitor kinowy kontrolny z wbudowanym systemem crossover;
Wbudowane fabryczne ustawienia dla oferowanych głośników;
Filtry EQ, opóźnienie, wykrywanie błędów;
Minimum 8 wejść;
Stosunek sygnał szum: 104dBA.
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Zestaw podstaw do kolumn zaekranowych &#x2013; 3 szt
Wózki lub odpowiednie do potrzeb instalacji solidne podstawy dla głośników zaekranowych.
Szafa teletechniczna &#x2013; 1 szt
Metalowa, zamykana, z listwą zasilającą, wysokość minimum 18U
Usługa montaŜu &#x2013; 1 zest

Przedmiot zamówienia obejmuje takŜe dostarczenie odpowiedniego okablowania
głośnikowego , sygnałowego, wykonanie montaŜu okablowania, wzmacniaczy i zestawów
głośnikowych oraz uruchomienie i wystrojenie systemu nagłośnienia kinowego.
Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na dostarczany sprzęt gwarancji nie
krótszej niŜ 24 miesiące.
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Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a

Zadanie 2 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego, srebrnego, dostosowanego
do projekcji 2D
rama ekranowa stała, aluminiowa z maskowaniem stałym (materiał trudnopalny),materiał
ekranowy srebrny z mini perforacją o wymiarach wysokość 1,5m , szerokość 3,6m, montaŜ
zespołu ekranowego
Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił
miesiące.

gwarancji nie krótszej niŜ 24
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Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b

Zadanie 3 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY
Odtwarzacz Blu-Ray ma spełniać poniŜsze wymagania techniczne:
1) Odtwarzane płyty: (Blu-ray Disc, DVD, CD, urządzenia USB [mass storage class]
AVCHD format
2)Formaty dysków :
-Blu-ray Disc: BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE
-DVD: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW
-CD: CD, CD-R, CD-RW, DTS Music Disc (DTS Audio CD, 5.1 Music Disc), HDCD, Super
Video CD (SVCD), Video CD (VCD)

3)Obsługiwane formaty plików :
-Video: .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .wmv
-Subtitles: .ass, .smi, .srt, .ssa, .sub
-Audio: .ape, .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .wma
-Picture: .gif, .jpg (or .jpeg), .png
4)Obsługiwany system plików :
-FAT16, FAT32, NTFS
-USB drive (mass storage class) < 2 TB
5)Parametry Wideo :
-Resolutions Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
-Aspect Ratios 16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox
-System NTSC, PAL, Multi (if supported by TV)
-HDMI Color Space: RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr 4:2:2
-Output: HDMI > v1.4 (3D), HDCP 1.4
6)Dekodowanie:
-Video: DivX 3, 4, 5, 6; DivX HD; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; MPEG-4 AVC (H.264);
VC-1 (Windows Media Video); Xvid
-Audio: AAC; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS Digital Surround;
DTS-HD; WMA
7)Dźwięk -Analogowe wyjścia dźwięku
-Poziom wyjściowy (symetryczny XLR): +4 dBu = +1.786 dBV
-Poziom wyjściowy (niesymetryczny RCA): +6 dBV
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8)Cyfrowe wyjście dźwięku :
-Output Level (coaxial): 0.5V, 75Ω
-Signal Format: AES/EBU
9)Dźwięk wielokanałowy :
-DTS-Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, Dolby
TrueHD, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (7.1ch)

10)Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB)
11)Odstęp sygnału od szumu: > 100 dB (A-weighted)
12)Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0.05%
13)Zakres dynamiki: > 100 dB (A-weighted)
14)Headroom: 6 dB
15)Separacja kanałów: > 90 dB
16) Złącza:
-(2) XLR (L/R, symetryczne)
-(2) RCA (L/R, niesymetryczne)
-(8) RCA (7.1 niesymetryczne – dźwięk wielokanałowy)
-(1) SPDIF cyfrowy dźwięk
-(1) HDMI dźwięk + wizja
-(1) RJ-45 LAN port
-(1) 9-pin D-Sub RS-232C
-(1) IEC - zasilanie
17)sterowanie
a)za pomocą pilota podczerwieni
b)za pomocą protokołu RS232 :
-9-pin D-Sub, RS-232C
-tryb: Full duplex
-Baud Rate: 9600 or 38400 bps (selectable)
c)Poprzez sieć LAN:
-LAN port
-Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps)
18)Warunki działania
-Temperatura pracy: ( zakres minimalny to 5 – 35 °C)
-Wilgotność 25 – 85%, bez kondensacji
19)Zasilanie:
-Złącze IEC
-Napięcie: 100–240 VAC, 50/60 Hz
-Pobór nie większy niŜ : 20 W , < 0.5 W w trybie standby

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na Blu Ray gwarancji nie krótszej
niż 24 miesiące .
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Załącznik nr 2 do siwz
dokument ten naleŜy złoŜyć wraz z oferta ( w przypadku składania
ofert na więcej zadań niŜ jedno dokument ten naleŜy złoŜyć oddzielnie dla kaŜdego z Zadań)
Zamawiający:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. na dostawę i montaŜ sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w
Zakopanem dla Zadania …………….. prowadzonego przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

Ŝe

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

Ŝe

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

Ŝe

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do siwz
dokument ten naleŜy złoŜyć wraz z oferta ( w przypadku składania ofert
na więcej zadań niŜ jedno, dokument ten naleŜy złoŜyć oddzielnie dla kaŜdego z Zadań

Zamawiający:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. na dostawę i montaŜ sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w
Zakopanem dla Zadania …………………………. prowadzonego przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w
Zakopanem, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
pkt.12.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez

zamawiającego

w

specyfikacji

istotnych

warunków

ppkt……………………………………………………………...………..

zamówienia
(wskazać

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

w

dokument

pkt.12.3
i

właściwą

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

27

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem

Załącznik nr 4 do siwz

dokument ten naleŜy złoŜyć wraz z ofertą

Dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców
Numer telefonu …………
OFERTA
dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych do składania
ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaŜ sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej
sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem , składam / y ofertę na :
Zadanie 1*
Cena ryczałtowa netto za całość dostaw Zadania 1 ............................................................zł

Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł

Cena ryczałtowa brutto za całość dostaw zadania 1.....................................................................zł
( słownie : cena brutto ,…………………………………………………………………………………..
Zadanie 2*

Cena ryczałtowa netto za całość dostaw Zadania 2 ............................................................zł

Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł

Cena ryczałtowa brutto za całość dostaw zadania 2.....................................................................zł
( słownie : cena brutto ,…………………………………………………………………………………..

Zadanie 3 *
Cena ryczałtowa netto za całość dostaw Zadania 3 ............................................................zł

Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł

Cena ryczałtowa brutto za całość dostaw zadania 3....................................................................zł
( słownie : cena brutto ,…………………………………………………………………………………..
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W myśl art.91 ust.3a ustawy Pzp informuje, Ŝe zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór
mojej/ naszej oferty złoŜonej na Zadanie ……………………….
1)

* nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

2)

*

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym

zakresie:
Nazwa( rodzaj ) towaru lub usług

Oświadczam,

Ŝe

moja

oferta

spełnia

Wartość bez kwoty podatku

wszystkie

wymagania

i

warunki

ustalone

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Oświadczam, Ŝe zamówienie na które składam ofertę wykonam w terminie do dnia
………………………………
Oświadczam, Ŝe udzielam , ……………………. miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
urządzenia w ramach Zadania 1 *
Oświadczam, Ŝe udzielam , ……………………. miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
urządzenia w ramach Zadania 2 *
Oświadczam, Ŝe udzielam , ……………………. miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
urządzenia w ramach Zadania 3 *

Oświadczam, Ŝe akceptuję ……….. dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert .

Oświadczam, Ŝe przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem będę* / nie będę* korzystać z usług
podwykonawców (w przypadku korzystania z usług podwykonawców naleŜy wypełnić załącznik nr 7 do siwz).
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty, w tym mogłem dokonać wizji lokalnej sali kinowej w
której maja być montowane dostarczane urządzenia.
Oświadczam, Ŝe akceptuję projekt umowy - stanowiący
i Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązuje się
z przedstawionym wzorem.

załącznik nr 5 do specyfikacji
do zawarcia umowy zgodnej

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym
opakowaniem)
wyszczególnione
w
spisie
treści
pod
pozycjami
.......................................................................................................................................................
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Zamawiający uprzejmie przypomina, Ŝe w przypadku zastrzeŜenia dokumentów naleŜy do oferty załączyć
dowody potwierdzające ,iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złoŜonej oferty jest
.......................................................................................... telefon ...............................................
fax ...............................................................

*Korespondencje związaną ze złoŜoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………..
*Oświadczam , Ŝe nie posiadam poczty elektronicznej i korespondencje proszę kierować na adres:
ulica ………………………………..
miejscowość…………………………

Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data: ...............................................
(podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne - przekreślić
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Załącznik nr 5 do siwz - Wzór umowy

Umowa
W dniu ………….. 2016 roku pomiędzy Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”
Gniazdo w Zakopanem z siedziba przy ul. Orkana 2 w Zakopanem reprezentowanym przez
Stanisława Mardułę – Prezesa Towarzystwa
–Annę Karpiel-Semberecką- Sekretarza Towarzystwa
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym"
a …………………………………………………….
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
zawarta została w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa „Dostawa oraz montaŜ kinowego sprzętu cyfrowego-Cyfryzacja kina studyjnego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem „w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
, o następującej treści:
§1.
W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie wykonawca zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego własność urządzeń wraz z oprogramowaniem do nich, wydać mu urządzenia, zamontować,
uruchomić w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz przeszkolić personel
zamawiającego w zakresie ich obsługi, a Zamawiający zobowiązuje się urządzenia zgodne z jego wymaganiami
opisanymi w siwz odebrać i zapłacić cenę.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostarczenie i montaŜ kinowego sprzętu cyfrowego
zgodnie ze standardami DCI:
Zadanie 1* systemu nagłośnienia kinowego wraz z montaŜem, instalacją i zestrojeniem
istniejącego sprzętu oraz instruktaŜem obsługi urządzenia
Zadanie 2 * -ekranu do projekcji 2D
Zadanie 3* - dostawa BLU REYA
dla potrzeb powstającego Kina Studyjnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w
Zakopanem przy ul. Orkana 2
2. Przedmiot ww. dostawy zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
ofertą przetargową.
3. Wykonawca zobowiązany jest do montaŜu sprzętu, o którym mowa w ust. 1 w sali
powstającego kina studyjnego Towarzystwa Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2 i jego
zestrojenia z istniejącym sprzętem.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i
doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z
naleŜytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 3.
Wykonawca oświadcza, Ŝe opisany w § 1 kinowy sprzęt cyfrowy jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciąŜony na rzecz osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem Ŝadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
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TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
§ 4.
1. Strony ustalają, ze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt objęty umową oraz
wykonać wszelkie prace montaŜowe przewidziane niniejszą umową w terminie do dnia
…………………………………..
2. Prace montaŜowe Wykonawca wykona samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie
wskazanych, gwarantujących naleŜyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada jak za
działania lub zaniechania własne, podwykonawców i osób, przy pomocy których
Wykonawca wykonuje prace.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe mógł zapoznać się z powstającą salą kina studyjnego
Towarzystwa „Sokół” w Zakopanem przy ul. Orkana 2 jej wyposaŜeniem i nie wnosi w
tym zakresie Ŝadnych uwag, w szczególności co do moŜliwości technicznych podłączenia
sprzętu do istniejącego wyposaŜenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający jak najmniejszą
ingerencję w substancję budowlaną, istniejące wyposaŜenie i wystrój sali kinowej, a po
zakończeniu prac doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego w naruszonym
wyposaŜeniu i naruszeniu substancji.
WYNAGRODZENIE
§ 5.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia (obejmujące sprzedaŜ sprzętu,
dostawę, montaŜ oraz wszelkie inne poniesione przez Wykonawcę koszty, w tym koszty
niezbędnego okablowania, koszty związane z podłączeniem do istniejącego systemu kina,
zestrojeniem całości oraz koszty szkolenia obsługi Zamawiającego dostarczonego i
zamontowanego sprzętu uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej
umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalono na kwotę:
dla Zadania 1 *…………………….. zł brutto w tym ……….……. % podatku VAT
(słownie:
…………………………..……………………………………………………………).
dla Zadania 2 *…………………….. zł brutto w tym ……….……. % podatku VAT
(słownie:
…………………………..……………………………………………………………).
dla Zadania 3 *…………………….. zł brutto w tym ……….……. % podatku VAT
(słownie:
…………………………..……………………………………………………………).
2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania umowy i dokonania
bezusterkowego odbioru wszystkich prac montaŜowych Zakończenie montaŜu zostanie
potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru podpisanym przez obie strony.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej i doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół bezusterkowego odbioru sprzętu
wraz z montaŜem i przeszkoleniem Zamawiającego w jego obsłudze potwierdzony przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas trwania umowy wszystkie
pomieszczenia, w których mają być wykonane umówione prace montaŜowe, a takŜe
energię elektryczną w niezbędnym zakresie.
2. Po zakończeniu prac montaŜowych Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszelkie
posiadane rzeczy słuŜące do korzystania z zamontowanego sprzętu, Wykonawca wyda
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3.

4.

5.

6.

takŜe Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z zainstalowanym sprzętem w tym
instrukcję uŜytkowania w języku polskim.
Po zakończeniu prac montaŜowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
Zamawiającemu gotowość do odbioru dostarczonego sprzętu i wykonanego montaŜu a
Zamawiający wyznaczy termin odbioru i przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
a) protokół odbioru technicznego,
b) atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
c) instrukcje obsługi urządzeń,
d) gwarancje,
e) certyfikaty.
W przypadku gdy przedmiot umowy ma wady, które ujawnią się podczas obioru,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na usunięcie wad, nie krótszy niŜ 3
dni.
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
odbioru.
KARY UMOWNE
§ 7.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu
umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujący wypadkach i
wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w dostawie i zakończeniu montaŜu lub przeszkolenia kinooperatorów w
umówionym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień
zwłoki, liczony od umownego terminu zakończenia montaŜu do dnia jego odbioru przez
Zamawiającego bez zastrzeŜeń,
b) Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich faktycznego usunięcia,
c) Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących
Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego moŜe on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 8.
1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości zarówno na sprzęt jak i wykonane prace
montaŜowe. Okres gwarancji ustala się na
dla Zadania 1 *………………….
dla Zadania 2*………………….
dla Zadania 3*………………..
licząc od dnia bezusterkowego odbioru.
2.W razie ujawnienia się wady, która jednocześnie jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i
udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie kaŜdej z osobna
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ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi, a
dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub
uŜyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
Wykonawca jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
4.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający moŜe:
a)jeŜeli wady umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
obniŜyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej i
technicznej,
b)jeŜeli wady umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od
Wykonawcy naprawiania szkody wynikłej z opóźnienia.
5.O wykryciu wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie
7 dni od daty jej ujawnienia.
6.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem
oględzin chyba, Ŝe strony umówią się inaczej.
7.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
8.Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji
serwisu tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady i usunięcie wynosi 12 godzin w dni robocze, 16
godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga
sprowadzenia części, termin ten moŜe ulec wydłuŜeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych
części.
9.Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
10.Wykryte wady usuwane będą w miejscu , w którym sprzęt kinowy jest uŜywany , chyba Ŝe
będą inne uzasadnione przesłanki wskazujące na potrzebę usuwania wad poza miejscem
uŜytkowania sprzętu kinowego.
11.W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niŜ miejsce uŜywania sprzętu,
koszt i odpowiedzialność za jego transport ponowi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność ponosi
Wykonawca od chwili wydania wadliwego sprzętu przez Zamawiającego do chwili odbioru przez
Zamawiającego od wykonawcy sprzętu po usunięciu wad.
12.W przypadku braku moŜliwości usunięcia wad w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego
paragrafu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równowaŜnych parametrach
w stosunku do zakupionego sprzęty. Czynność taka zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
13.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
14.Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w
stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorczych
przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. JeŜeli Zamawiający przed
odbiorem przyjął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie, którego wygasają
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu do
eksploatacji.
15.Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po upływie terminów
rękojmi, jeŜeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia
Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
16.Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących
przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
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ZMIANA UMOWY
§ 9.
1.
Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych
w ust.3.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności..
3
Zmiany w umowie na skutek wystąpienia poniŜszych okoliczności mogą dotyczyć
następujących elementów umowy:
a) zmiana strony umowy, tylko w przypadku następstwa prawnego wynikającego z
odrębnych przepisów,
b) zmiana terminu realizacji zamówienia:
- konieczność wykonania zamówień dodatkowych , od których jest uzaleŜnione wykonanie
zamówienia podstawowego;
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
c) zmiany warunków i terminów płatności i inne:
- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, zmiana kolejności wykonania
części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia;
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych
4.
Jako siły wyŜsze uznaje się: klęski Ŝywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, poŜar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których
zaistnienie leŜy poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
5.
JeŜeli umawiające się strony nie mają moŜliwości wywiązania się z uzgodnionych
terminów z powodów wymienionych w pkt. 4, to zachowują one prawo do wnioskowania o
przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego
skutków.
6.Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw nie objętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy
pzp,
7. Wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeŜeli spełnione
zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,
8.Zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeŜeli spełnione zostały
przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,
9. Zmiany, niezaleŜnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,
10.Łączna wartość zmian jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Zamawiający moŜe od umowy odstąpić w przypadku:
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a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
c) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które moŜe
utrudnić lub uniemoŜliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
d) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,
e) w przypadku, gdy wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy
w terminie określonym w § 4 pkt. 1 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie
zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,
f) w przypadkach określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca moŜe od umowy odstąpić w przypadku: gdy Zamawiający odmawia bez
uzasadnienia przyjęcia przedmiotu umowy.
Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie moŜe
być złoŜone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie
tej umowy stanowi jej integralną część.
§ 12.
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
§ 13.
Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kaŜdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

…………………………

………………………
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Załącznik nr 6 do siwz
Wzór

dokument ten naleŜy złoŜyć wraz z ofertą
OŚWIADCZENIE

Ubiegając się wspólnie z …….………………………………………….. o zamówienie
prowadzone przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zakopanem na dostawę i montaŜ
kinowego sprzętu cyfrowego na potrzeby kina studyjnego Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół w Zakopanem w zakresie Zadania …………..ustanawiamy Panią /Pana
……………………………………………………………..Pełnomocnikiem
w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”).
upowaŜniając go do reprezentowania mnie/spółki……/etc. w niniejszym
postępowaniu/*reprezentowania mnie/spółki/etc. w niniejszym postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.*

Podpisy Wykonawców składających ofertę wspólną.

*zamawiający wymaga zakreślenia właściwego zakresu umocowania
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Załącznik nr 7 do siwz – dokument ten naleŜy złoŜyć wraz z ofertą

Wzór
PODWYKONAWCY
Oświadczam, Ŝe przy realizacji zamówienia dla Zadania ………,zamierzam powierzyć podwykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
część zamówienia polegająca na,…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

( * ) przekreślić niepotrzebne
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Załącznik nr 8 do siwz

Dokument ten wykonawca ma złoŜyć w terminie do 3 dni od daty

upublicznienia przez zamawiającego na stronie internetowej
(www.sokol.zakopane.pl) wykazu złoŜonych w postępowaniu ofert .

INFORMACJA

Ja niŜej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaŜ
kinowego sprzętu cyfrowego na potrzeby kina studyjnego Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół w Zakopanem w zakresie Zadania ………….. oświadczam i informuję, Ŝe:
1) * nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.
2) * naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów co wykonawca …………………………………………………

data i podpis Wykonawcy ………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszą informację składa kaŜdy
z Wykonawców w swoim imieniu.
Wraz ze złoŜonym oświadczeniem wykonawca moŜe przedstawić dowody ,Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
( *) niepotrzebne skreślić
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