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Specyfikacja niniejsza zawiera :

L.p. Oznaczenie części Nazwa części

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców 

2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. Część III Opis przedmiotu zamówienia 
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 CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający :                             Ostrołęckie Centrum Kultury

Adres : ul. Inwalidów Wojennych 23; 07-410 Ostrołęka

Telefon : (29) 766-45-89

Numer NIP : 758-20-11-702

Numer REGON : 551179920

e-mail : sekretariat@ock-ostroleka.pl

URL : www.ock-ostroleka.pl

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  –  należy  przez  to  rozumieć  komplet  dokumentów
przygotowanych  przez  Zamawiającego,  niezbędnych  do przygotowania  i  złożenia  oferty  na  wybór  Wykonawcy
zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

Ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm.);

Kodeksie  cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 i 1495 ze zm.);

3. Tryb udzielania zamówienia.

3.1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy
PZP,  aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

3.2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

3.3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 214 000,00 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa i montaż systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego
Centrum Kultury w Ostrołęce. Zakres prac ujętych niniejszym postępowaniem to m.in.: dostawa, montaż i kalibracja
kompletu urządzeń do odtwarzania podczas projekcji filmów z nośników cyfrowych w postaci pakietów DCP dla kina
cyfrowego, zgodnie ze specyfikacją DCI.

Zamówienie  obejmuje  zakup,  dostawę,  montaż  i  uruchomienie  oraz  przeszkolenie  personelu  technicznego
(kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

4.1. Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Dostawa  systemu  kinotechnicznego  do  sali  widowiskowej  Ostrołęckiego  Centrum  Kultury  w  Ostrołęce
współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48.82.30.00-3 Serwery plików

32.34.30.00-9 Wzmacniacze

32.34.24.00-6 Sprzęt nagłaśniający 

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napięcia
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4.3.Realizacja zamówienia 

     Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

− ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej ustawą PZP,

− ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 ze zm.)

4.3.1. Równoważność

1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.  

2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i
materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy je traktować
jako propozycje. 

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w takim zakresie i w taki sposób,
aby  zastosowane  materiały/urządzenia  miały  parametry  techniczne  nie  gorsze  od  zaprojektowanych,  oraz
spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń
dawał zamierzony efekt, oraz  nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw. 

4) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i
techniczne  systemy  odniesienia  ustanowione  przez  europejskie  organy  normalizacyjne,  jeśli  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  zostały  wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń  należy  je
traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując
przedmiot  równoważny  do  opisanego  w  SIWZ  jest  zobowiązany  zachować  równoważność  w  zakresie
parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie
niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
wraz  z  ofertą  jego  szczegółową  specyfikację,  z  której  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  Zamawiającego
powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz
estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

4.4. Podwykonawstwo 

4.4.1.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia.

4.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.4.3. Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza
powierzyć  podwykonawcy  lub  podwykonawcom  wraz  ze  wskazaniem  firm  podwykonawców.  Wskazanie
niniejszego, nastąpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy będą znani na etapie składania oferty.

4.5. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

4.6. Zamawiający  wymaga  dostosowania  przedmiotu  zamówienia  do potrzeb wszystkich  użytkowników,  w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 i art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiający   nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia –  14 dni od dnia podpisania umowy.
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11.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

2) nie podlegają wykluczeniu.

11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

11.1.1. Kompetencje  lub  uprawnienia  do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika to  z
odrębnych przepisów 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co
najmniej: 2  zamówienia  polegające  na  dostawie  nagłośnienia  kinowego  wraz  z  montażem
o wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto  każde.

12. Podstawy wykluczenia Wykonawcy

12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

1) wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  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.) 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, jeżeli 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 powyżej;

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 że
wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia  społeczne lub
zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w  sprawie  spłaty  tych
należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

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 także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 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 należąc 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), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

12.2. Zamawiający wykluczy  Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z   art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

1)  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) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem  Wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

12.2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

12.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub  ust 5 pkt 1
ustawy PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,
wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji,  o  której  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,  będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  Zamawiający, uwzględniając wagę i  szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

12.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

13.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny
ofert nie zostanie odrzucona  i  zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn.  otrzyma największą liczbę
punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 25 SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli  jednak   wybrany  Wykonawca  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego
zabezpieczenia  umowy,  Zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy  spełnia
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warunki  udziału  w  postępowaniu  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  najwyżej  ocenioną  spośród
pozostałych ofert.

13.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania
braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

13.1.1.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

13.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

13.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu –  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt
13.1.1 i 13.1.2. SIWZ 

13.1.4.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  zamieszcza w oświadczeniu
informację o tych podmiotach. 

13.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w
pkt  13.1.1.  i  13.1.2.  SIWZ  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.
Oświadczenia  te  mają  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

13.1.6. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Szczegółowy opis parametrów (wymagań technicznych), sporządzony wg załącznika nr 1a do SIWZ

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 19.1.4  SIWZ,

4) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia  publicznego
zgodnie z pkt 14.1.SIWZ.

5)  w przypadku  gdy Wykonawca  polega na zasobach innych  podmiotów w celu  spełnienia  warunków
udziału  w  postępowaniu,  musi  udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie
dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy –
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

13.3.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu na  wezwanie
Zamawiającego   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ( w  
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

 Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej,  do  złożenia  w
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej
wymienionych oświadczeń lub dokumentów: 

13.3.1. Wykaz  wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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  zostały  wykonane  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane  a  w  przypadku
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świadczeń okresowych  lub ciągłych  są  wykonywane,  a jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych  dokumentów – inne dokumenty  (wzór wykazu
dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ); 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w niniejszym
punkcie budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

UWAGA: 

1) Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentu  o  którym  mowa  
w  pkt  13.3.2.  SIWZ,  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  przez  Wykonawcę  innych  dokumentów,  
zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy PZP,

2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego Banku Polskiego (NBP),
obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w
danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego.

13.4.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  na  wezwanie
Zamawiającego   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP ( w  
zakresie braku podstaw do wykluczenia):

 Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej,  do  złożenia  w
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej
wymienionych oświadczeń lub dokumentów: 

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

13.5.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:

13.5.1. pkt 13.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  w  którym
wykonawca  ma siedzibę lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma osoba,  której  dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

13.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.1  SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

13.7. 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 w 13.5.SIWZ, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,  ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. 

13.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma osoba,  której  dokument dotyczy,  o udzielenie  niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy
PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub
innych  dokumentów niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są
niekompletne,  zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,  do ich  złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
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13.11. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający  może  na  każdym etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do złożenia  wszystkich  lub
niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów,

13.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zobowiązany jest
wskazać tę okoliczność zamawiającemu.

13.13.  Z  treści  składanych  dokumentów  i  oświadczeń  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  postawione  przez
Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

14.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

14.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu  oraz  złożyć  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  tych  warunków,  zgodnie  z  zapisami
zawartymi  w  SIWZ.  Ponadto  tacy  Wykonawcy  ustanawiają  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
niniejszym  postępowaniu  albo  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

14.2.     Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

14.3.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz
o których mowa w pkt 12.2. SIWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

14.4.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w
pkt. 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

14.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  o którym mowa w pkt.  13.2.  SIWZ składa każdy z
Wykonawców.

14.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. i 13.4. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  13.3. SIWZ  składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4. SIWZ składa każdy z nich.

14.7. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia,  są  zobowiązani  dostarczyć
Zamawiającemu  umowę  regulującą  ich  współpracę.  Umowa  taka  powinna  określać  strony  umowy,  cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum( obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji,  rękojmi),  wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.8. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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14.9.  Zamawiający  nie  określa  szczególnego sposobu spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  o  których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

14.10.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

15.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
punkcie  11.1.  SIWZ w stosownych sytuacjach oraz  w odniesieniu  do konkretnego zamówienia,  lub  jego
części,  polegać na zdolnościach technicznych lub  zawodowych lub sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

15.2.   Wykonawca  który  polega  na  zdolnościach  technicznych  i  zawodowych  oraz/lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.
Zobowiązanie (lub inny dokument)  potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy
złożyć wraz z ofertą.

15.3. W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach
określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi
podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  z  zobowiązania  lub  innego  dokumentu
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

15.3.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

15.3.2. sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego;

15.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.4. czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w
postępowaniu dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia,  zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

15.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełnianie
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 oraz ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

15.5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

15.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych  w  art.  22a  ustawy  PZP,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów,  dokumentów
wymienionych w ust. 13.4 SIWZ.

15.7. Oświadczenia dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale. Inne dokumenty ich dotyczące składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej przez te podmioty z za zgodność z oryginałem.

16. Wadium

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1. Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Zabezpieczenie  służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.

Strona 10 z 53



17.2.1. Zamawiający  ustala  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zawartej  w  wyniku  postępowania  o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

17.2.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu
podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

17.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:  40 1020 1592 0000 2702 0219 9263 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy  –  „Dostawa  systemu  kinotechnicznego  do  sali  widowiskowej  Ostrołęckiego  Centrum  Kultury  w
Ostrołęce”. 

17.3.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako
bezwarunkowe i nieodwołalne, na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
terminów o których mowa w pkt 17.4. SIWZ.

17.3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

17.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

17.3.7. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego
zabezpieczenia.

17.3.8. Wypłata,  o  której  mowa  w  pkt  17.3.7.  SIWZ,  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.9. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  nie  wniesie  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.
94 ust.3 ustawy PZP.

17.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

17.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości  zabezpieczenia –  Zamawiający  zwróci  lub zwolni  w terminie  30  dni  od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.  Okres rękojmi jest równy zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji.

18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją  zamówienia  publicznego,  którego  dotyczy  niniejsza  SIWZ
dokonywane będą w PLN. 
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Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.     Opis sposobu przygotowania oferty. 

19.1.  Wymagania ogólne.

19.1.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

19.1.2.Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

19.1.3.Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  (Wykonawców).
Oznacza  to,  iż  jeżeli  z  dokumentu(ów)  określającego(ych)  status  prawny  Wykonawcy(ów)  lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw)  wynika,  iż  do reprezentowania  Wykonawcy(ów)  upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

19.1.4.Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów
dołączonych  do  oferty.  Oznacza  to,  że  jeżeli  upoważnienie  takie  nie  wynika  wprost  z  dokumentu
stwierdzającego  status  prawny Wykonawcy  (odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i
informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

19.1.5.Wzory  dokumentów  dołączonych  do  niniejszej  SIWZ  powinny  zostać  wypełnione  przez  Wykonawcę  i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

19.1.6.We wszystkich przypadkach, gdzie jest  mowa o pieczątkach,  Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

19.1.7.Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  13  SIWZ  Wykonawca  składa  w  formie  oryginałów  lub  kopii
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  (imienna  pieczątka  i  podpis  lub  podpis
czytelny osoby uprawnionej).  Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną
włączone  do  dokumentacji  przetargowej  i  nie  będą  zwracane  Wykonawcom  po  zakończeniu
postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z
Wykonawców  poświadcza  za  zgodność  z  oryginałem  wyłącznie  te  dokumenty,  które  dotyczą  tego
Wykonawcy.  Dokumenty  mogą  być  poświadczone  przez  pełnomocnika,  gdy  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanowią  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

19.1.8.Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich
plany, projekty,  rysunki,  modele,  próbki,  wzory,  programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

19.1.9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści
art. 93 ust.4 ustawy PZP.

19.2.   Forma oferty.

19.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  

19.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących
następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

19.2.3. Dokumenty  przygotowywane  samodzielnie  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wzorów  stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

19.2.4. Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe  zdekompletowanie  –
arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

19.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez
osobę  (lub  osoby,  jeżeli  do  reprezentowania  Wykonawcy  upoważnione  są  dwie  lub  więcej  osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.:  prospekty reklamowe o firmie, jej działalności,  itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
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19.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści  (czyli  wyłącznie  w  miejscach,  w  których  jest  to  dopuszczone  przez  Zamawiającego)  muszą  być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

19.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie ) uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy w postępowaniu.

19.2.8. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.

19.2.9. Pożądane  przez  zamawiającego  jest  złożenie  w  ofercie  spisu  treści  z  wyszczególnieniem  ilości  stron
wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w
celu  uzyskania  dla  siebie  lub kogo  innego(…)  zamówienia  publicznego,  przedkłada podrobiony,  przerobiony,
poświadczający  nieprawdę  albo   nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące
okoliczności  o  istotnym  znaczeniu  dla  uzyskania  wymienionego(…)  zamówienia,  podlega  karze  pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

19.3.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji.

19.3.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),   że Zamawiający
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.3.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,  jeżeli  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  zastrzegł,  że nie
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.

19.3.3. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( np. poprzez
zamieszczenie  w  odrębnej  kopercie)  i  oznaczyć  je  klauzulą  np.  „nie  udostępniać”  lub  „  tajemnica
przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie
stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  lub  są  jawne  na  podstawie  przepisów  ustawy  lub  odrębnych
przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te
będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę  obejmującą  całość  zamówienia  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie/opakowaniu  w  siedzibie
Zamawiającego w Ostrołęckim Centrum Kultury, piętro 1, pokój nr 1 Sekretariat, parter w nieprzekraczalnym
terminie :

do dnia 26.08.2020 r. do godz. 11:30

20.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco :

Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce

                                   Nie otwierać przed dniem  26.08.2020 r.  godz. 13:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
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20.4. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przypadkowe  otwarcie  oferty  przetargowej  w  sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca  może wprowadzić  zmiany  lub  wycofać złożoną przez  siebie  ofertę.  Zmiany lub  wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany,  poprawki  lub  modyfikacje  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W  przypadku  złożenia  kilku  „ZMIAN”  kopertę  (paczkę)  każdej  „ZMIANY”  należy  dodatkowo  opatrzyć
napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie  złożonej  oferty  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  podpisanego  przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.4. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego,  Ostrołęckie  Centrum  Kultury,  ul.  Inwalidów
Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka, Pokój nr 1 – I piętro. 

w dniu 26.08.2020 r o godz. 13.00

22. Tryb otwarcia ofert. 

22.1. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.

22.2. W  trakcie  publicznej  sesji  otwarcia  ofert   koperty  (paczki)  oznakowane  dopiskiem  „ZMIANA”  lub
„WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te
zmiany lub wycofania. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania, zmiany
zostaną dołączone do oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane.

22.3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym : 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawarte w ofercie.

22.4.   Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

23. Termin związania ofertą.

23.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą.
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość,  w  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  3  dni  przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

24. Opis sposobu obliczenia ceny.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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24.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. 

24.2     Ceną  oferty   za  przedmiot  zamówienia  jest  kwota  wyrażona  w  Formularzu  Ofertowym  stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje ceny jednostkowe netto i  brutto  oraz wartość netto i brutto
za przedmiot zamówienia. Podane w ofercie ceny muszą  być wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny
muszą  uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,  a niezbędne do osiągnięcia
rezultatu umowy

24.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę
podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.4.  Wszystkie wartości   przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując
zasadę określoną art.106 e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Kwoty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24.5. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego
podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ. 

24.6. Sposób  zapłaty  i  rozliczenia  za  realizację  niniejszego  zamówienia,  określone  zostały  
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.7.     Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty  prowadzić  będzie  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. Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.  Informację,  o  której  mowa  w  art.  91  ust  3a  ustawy  PZP  należy  wskazać  w  punkcie  X
Formularza Oferty.

25. Kryteria oceny ofert.

25.1.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

kryterium Waga kryterium (%)

Cena (C) 60%

Okres gwarancji (G) 40%

25.1.1. Opis kryterium „cena” ( C )

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

               najniższa oferowana cena

C =  -----------------------------------------  x 60 pkt

                         cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku. 

25.1.2 Opis kryterium „Okres gwarancji” (G)

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanego przez

Wykonawcę w Formularzu Oferty.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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- okres gwarancji: waga kryterium – 40%

Wymagane: minimalny okres gwarancji jakości na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia, w tym użyte
materiały (dostawy i montaż) licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez
wad i usterek –  wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny
to 48 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy
gwarancji.

Sposób oceny:

Zaproponowany okres gwarancji:

- od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 0 pkt

- od 36 miesięcy do 47 miesięcy - 20 pkt
- od 48 miesięcy - 40 pkt
Brak  określenia  w  formularzu  oferty  okresu  gwarancji  bądź  też  podanie  krótszego  okresu  gwarancji  niż  24
miesiące skutkuje odrzuceniem oferty z powodu niespełniania wymagań SIWZ.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

25.1.3 Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  tego  Wykonawcy, który  na  tym  etapie  postępowania  nie
podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G 

gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

Uzyskana  z  wyliczenia  ilość  punktów  zostanie  ostatecznie  ustalona  do  2  miejsca  po  przecinku  
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

25.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans  ceny lub  kosztu  i  innych kryteriów oceny  ofert,  zamawiający  spośród  tych  ofert  wybiera  ofertę  z
najniższą  ceną  lub  najniższym  kosztem,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie  lub  koszcie,
zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez
zamawiającego ofert dodatkowych.

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1. Przy  dokonywaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  stosował  będzie  wyłącznie  zasady  i
kryteria określone w SIWZ.

26.2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a  następnie zbada,  czy Wykonawca,  którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie
odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie
kryteriów opisanych w SIWZ,  z  zastrzeżeniem pkt  25.2.  SIWZ oraz  który  nie  zostanie  wykluczony oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

26.3.      Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

26.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,

26.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
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26.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których
mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,

26.3.4. unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.3.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera
wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez  wykonawcę,  zamawiający  uznał  za
niewystarczające.

26.4. Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej   stronie
internetowej. 

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

27.1. Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

3) jest  jawna  i  podlega  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  dostępie  do  informacji
publicznej,

4) zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem  zawartym  w
ofercie, 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

6) podlega unieważnieniu :

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP.,

b) w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawartego  w  niniejszej  SIWZ  z
uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) działania siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy,

b) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na
realizację przedmiotu zamówienia

2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku VAT, tj. dopuszcza się możliwość zmiany
wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku nie dającej się przewidzieć zmiany stawki podatku VAT w
trakcie wykonywania umowy i gdy spełnienie świadczenia , z uwagi na te zmianę stawki VAT, byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron stratą, zmiana taka może dotyczyć
jedynie tej części wynagrodzenia, która dotyczy dostaw wykonywanych w trakcie obowiązywania nowej
stawki VAT,

3) zmiany  przedmiotu  umowy  -  w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  nabyć  na  rynku
zaoferowanego w ofercie Wykonawcy materiałów ( np. wycofanie materiału z produkcji), zaoferowany
przez wykonawcę materiał będzie posiadał parametry nie gorsze niż wymagane w SIWZ i Zamawiający
wyrazi zgodę na zastosowanie  innego materiału,

4) oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

5) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Pzp.

27.3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie
nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego  na ich wprowadzenie.

27.4.      Zawarcie umowy  nastąpi  w terminach określonych zgodnie z art.  94  ustawy PZP. 

28. Środki ochrony prawnej. 

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  PZP,  przepisów
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wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

28.2. Odwołanie

28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechanie  czynności,  do  której  Zamawiający  jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są
w art. 180-192 ustawy PZP.

28.2.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

28.3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym.

28.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki  sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.6.2.Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ  wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.6.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)  1  miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  opublikował  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.7. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować  zamawiającego  o
niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie  art. 180 ust 2
ustawy PZP.

28.8. W przypadku uznania  zasadności  przekazanej  informacji,  Zamawiający  powtarza  czynność  albo dokonuje
czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w  sposób  przewidziany  w  ustawie  PZP  dla  tej
czynności.
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28.9. Skarga do sądu:

29.9.1.Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy
PZP.

28.9.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

29. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  
z wykonawcami

29.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług  droga  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak wyżej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29.2.  Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy PZP składa się pod rygorem nieważności w
formie pisemnej (papierowej).

29.3.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim .  

29.4.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie
treści  SIWZ  zgodnie  z  art.38  ust.1  ustawy  PZP.  Zamawiający  jest  zobowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

29.5.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i
zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

29.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,  zmienić treść
niniejszej  SIWZ.  Dokonaną zmianę treści  SIWZ Zamawiający  udostępni  na stronie  internetowej.  Jeżeli  w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany
treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie
Zamówień Publicznych.

29.7   Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

29.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,   Zamawiający   przedłuża  termin  składania  ofert  i
informuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano  SIWZ,  oraz  zamieszcza  te  informację  na  stronie
internetowej Zamawiającego.

29.9  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zwołania  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści się na
stronie  internetowej.  Zamawiający  sporządzi  informację  zawierającą  zgłoszone  na  zebraniu  zapytania  o
wyjaśnienie  treści  niniejszej  SIWZ oraz  odpowiedzi  na  nie,  bez  wskazywania  źródeł  zapytań.  Informację  z
zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

29.10 Osoba upoważniona  przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Pan  Jarosław  Pasztaleniec,  tel.  0-29  766-45-89  wew.  21,  kom.  608  204  279,  
e-mail: sekretariat@ock-ostroleka.pl.

29.11.Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  drogą  elektroniczną  na  adres.
sekretariat@ock-ostroleka.pl uważa  się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

30. Informacje wynikające z art. 13 RODO 

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

30.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce

             ui. Inwalidów Wojennych 23 tel. 29 766-45-89

30.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w OCK  jest Pan Robert Iwanowski, email: odoiin@iwa.ostroleka.pl,
tel. 602-468-665.

30.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  c  RODO w celu  związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie nieograniczonego;

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

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

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

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

30.8. posiada Pani/Pan:

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

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

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

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

30.9.  nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

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

30.10.   Wykonawca  ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zobowiązany  do  wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  dotyczą  i  od  których  dane  te  wykonawca
bezpośrednio  pozyskał.  Jednakże  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  RODO  nie  będzie  miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(art.  13 ust.4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.  14
RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazuje  Zamawiającemu  i  których  dane  pośrednio
pozyskał, chyba że zastosowano co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzyskanych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczenia  o  wypełnieniu  przez  niego  obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Stosowne oświadczenie zawarte jest w Formularzu Oferty.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

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

31. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.

2. Załącznik nr 1a Szczegółowy opis parametrów (wymagań technicznych)

3. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona)

6. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia  dotyczącego grupy kapitałowej
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                                              Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

                                                                                         FORMULARZ OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY: 

                                                                                                                                             Ostrołęckie Centrum Kultury

                                                                                                                                            ul. Inwalidów Wojskowych 23

                                                                                                                                             07-410 Ostrołęka

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Dostawa systemu kinotechnicznego do sali

widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.

II. WYKONAWCA:

1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....……………………..........................................................................................

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

3.NIP/REGON WYKONAWCY………………………………………………………..........................................................................................

DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIĄZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM

FAKS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………......................................................................

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

Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......………………………………………………………

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………….....................................................................

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

Telefon …………………………………………………………………….

III. CENA OFERTOWA 

( całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z niniejszą SIWZ)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną
zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Formularzem Cenowym
to jest :

CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT)  ........................................................................................................................ PLN
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(słownie :  .......................................................................................................................................................................PLN)

W tym :

Lp. Element przedmiotu zamówienia Ilość
Proponowany typ,
producent, model,

rok produkcji
Cena netto w zł VAT %

Cena brutto w
zł

1 Procesor dźwięku kinowego 1 szt.

2 Serwer filmowy 1 kpl.

3 Zestaw głośnikowy zaekranowy 3 szt.

4
Zestaw głośnikowy zaekranowy

niskotonowy
2 szt.

5 Zestaw głośnikowy efektowy 16 szt.

6 Wzmacniacz mocy – typ 1 9 szt.

7 Wzmacniacz mocy – typ 2 1 szt.

8
Zestaw okablowania głośnikowego

dla zestawów zaekranowych
1 kpl.

9 Szafa techniczna 1 kpl.

10
Dostawa, montaż, uruchomienie,

kalibracja i strojenie oraz szkolenie
kinooperatorów

1 kpl.

RAZEM

IV. TERMIN REALIZACJI

Przedmiot zamówienia wykonamy  w terminie  14 dni od dnia podpisania umowy.

V. GWARANCJA

Udzielimy gwarancji jakości na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia (licząc od daty dokonania protokolarnego 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad i usterek) o długości:

Oferowany okres gwarancji przez Wykonawcę (podać dokładną ilość
miesięcy)

a od 24 miesięcy do 35 miesięcy   (0 pkt)

b od 36 miesięcy do 47 miesięcy   (20 pkt)

c od 48 miesięcy                               (40 pkt)

VI. TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY

Akceptujemy  30  dniowy termin płatności faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
protokołem odbioru.

VII. OŚWIADCZENIA

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :

1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ  wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  (w przypadku wprowadzenia ich 
przez Zamawiającego), nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty;
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2. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
zmian;

3. oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem;

4. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni;

5. akceptuję(emy)  wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6. oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem(liśmy) w  celu  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub  zachodzi
wyłączenie  stosowania  obowiązku  informacyjnego,  stosownie  do  art.  13ust  4  lub  art.  14  ust  5  RODO  treści  oświadczenia
Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie ).

7. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz 
że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji
na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,

*niepotrzebne skreślić

VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępniane:

LP. Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

od do

IX. PODWYKONAWCY

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać 
również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców)

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

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

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Następujące części  niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  ( podać nazwy (firm) 
podwykonawców)  na których zasoby  powołujemy się na  zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP.

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

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

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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X. OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP)

1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej 
oferty  będzie / nie będzie*  prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.

 (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ……………………………………………………………………………………) 

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….zł netto. 

2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego po stronie zamawiającego.

*niewłaściwe skreślić

XI. STATUS PRZEDSIĘBIORCY

Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status:

Mikro przedsiębiorcy]*,   ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro)

Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro)

Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro)

*niepotrzebne skreślić

XII. ZAŁĄCZNIKI

Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

XIII. PODPISY 

1. Pieczęć wykonawcy 2. Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów)

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

3. Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach.

4. Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data…………………………………………………………..

Załącznik nr 1a- Szczegółowy opis parametrów (wymagań technicznych).

Lp. Nazwa sprzętu, ilość Wymagane funkcjonalności i minimalne parametry
techniczne poszczególnych elementów zamówienia

Proponowane funkcjonalności i
minimalne parametry techniczne

poszczególnych elementów
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zamówienia

1 Procesor dźwięku 
kinowego - 1 szt.

Cyfrowy  procesor  dźwięku  kinowego  z  monitorem
odsłuchowym  (wbudowanym  lub  zewnętrznym).
Procesor  umożliwiający  odtwarzanie  dźwięku
wielokanałowego  w  formacie  PCM  5.1/7.1  z  filmowej
ścieżki  dźwiękowej  kinowego  serwera/playera  DCP,  tj.
wyposażony  w  wielokanałowe  wejście  wg.  standardu
kinowego 8 x AES-3 (16 kanałów wejściowych). 

Procesor  powinien  umożliwiać  obróbkę  DSP
wykorzystującą  wbudowane  algorytmy  do  korekcji
sygnałów  poszczególnych  kanałów  wyjściowych  w
pasmach  1/12  oktawy.  Wbudowany  crossover
(zwrotnica)  sygnałów  wychodzących  do  zestawów
zaekranowych L/C/R.

W  celu  integracji  z  odtwarzaczami  materiałów
alternatywnych dla DCI (np. Blu-ray), wymagane jest aby
procesor umożliwiał dekodowanie formatów Dolby: AC-
3, Digital Plus, TrueHD oraz Dolby E. Dekoder powinien
przyjmować sygnał z wejść sygnałowych opatrzonych w
złącza: HDMI, opcjonalnie BNC.

Urządzenie  musi  zapewniać  bezpośredni  dostęp  do
sterowania  podstawowymi  funkcjami  z  panelu
frontowego, w tym m.in. do regulacji zbiorczego poziomu
głośności oraz całkowitego wyciszenia sygnału.

Analogowe  wyjścia  sygnału  (symetryczne)  w  ilości  co
najmniej 16. 

Cyfrowe  wyjścia  sygnału  w  standardzie  AES-67  dla
maksymalnej kompatybilności z pozostałymi elementami
systemu audio.

Procesor  zapewni  możliwość  wyodrębnienia  sygnału
HI/VI  (ścieżka  dźwiękowa  z  opisem  narracyjnym)  i
wyprowadzenie  do  zewnętrznego  systemu  przez
dedykowane wyjście sygnału, np. RCA.

Wyposażony w port GB Ethernet (1000Base-T / RJ-45).

Sterowanie  z  poziomu  interfejsu  użytkownika  w
przeglądarce  internetowej  komputera  oraz  przez
Ethernet (z serwera kinowego lub zewnętrznego systemu
sterowania).

Możliwość  podłączenia  zewnętrznego  źródła  stereo
(złącza  RCA).  Funkcja  uprzestrzennienia  dźwięku
stereofonicznego,  algorytm  umożliwiający  emulację
dźwięku wielokanałowego.

Możliwość podłączenia mikrofonu do zapowiedzi (złącze
XLR z możliwością zasilania).

Możliwość  rozbudowy  funkcjonalności  procesora  o
dekoder  ścieżki  dźwiękowej  Atmos  (Zamawiający

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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przewiduje  rozbudowę  systemu  do  obsługi  materiału
Dolby Atmos w przyszłości).

Wbudowany zasilacz  100 – 240Vac, 50 – 60Hz. Obudowa
rack 19”.

2

Serwer filmowy – 

1 kpl.

Zintegrowany  serwer  filmowy  odpowiedni  do
odtwarzania  pakietów DCP  kina cyfrowego,  zgodnie  ze
specyfikacją  DCI.  Urządzenie ma zostać zainstalowane i
być  kompatybilne  wraz  z  projektorem Barco  DP2K-32B
będącym  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w  miejsce
obecnego serwera Dolby DSS200. Minimalne wymagane
parametry serwera:

Kinowy  serwer  certyfikowany  przez  DCI,  umożliwiający
odtwarzanie plików DCP w rozdzielczości 2K oraz 4K, w
tym 4K 60 kl./s. Obsługiwany strumień transmisji danych
> 400 Mbps. Wyjście dźwięku 8 x AES (16 kanałów ścieżki
filmowej). Wbudowane wejście dla źródeł zewnętrznych
co najmniej  1 x HDMI 1.4.  Pamięć wewnętrzna RAID5,
przestrzeń  dostępna  dla  użytkownika  do
przechowywania  pakietów  DCP  nie  mniej  niż  1.8  TB.
Złącza  transmisji  danych  USB  3.0,  GB  Ethernet
(1000Base-T  /  RJ-45).  Programowalne  wej./wyj.
sterowania  –  GPIO.  Zarządzanie  projekcją  z  poziomu
interfejsu  użytkownika  w  przeglądarce  internetowej
komputera oraz przez Ethernet (z zewnętrznego systemu
sterowania [TMS]).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dokona
niezbędnych  kalibracji  w  projektorze/serwerze,  w  tym.
m.in.  ustawień  plików  kalibracyjnych  projektora,
pomiarów jasności oraz kolorystyki emitowanego obrazu.
Zamawiający  oczekuje  kalibracji  zgodnej  z  wytycznymi
DCI  i  wg.  obowiązującej  specyfikacji  dla  systemów
kinowych.  Wykonawca  dokona  kalibracji  sondą
pomiarową  dedykowaną  do  pomiarów  kolorystyki
(spektroradiometr),  z  obowiązującym  świadectwem
wzorcowania urządzenia u producenta. Kalibracji dokona
wykwalifikowany  technik/pracownik  Wykonawcy,
posiadający  przeszkolenie  i  obowiązujące  uprawnienia
nadane  przez  producenta  dostarczanego  rozwiązania
serwera, a także przeszkolenie i uprawnienia do kalibracji
projektora  kinowego  będącego  w  posiadaniu
Zamawiającego. 

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  raport  z
pomiarów i załączy w/w świadectwo wzorcowania sondy
wykorzystanej do kalibracji systemu projekcji (projektor,
serwer)  oraz  świadectwa  kwalifikacyjne
technika/pracownika  przeprowadzającego  pomiary  i
kalibrację.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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3 Zestaw  głośnikowy
zaekranowy - 3 szt.

Trójdrożna,  szerokopasmowa  kolumna  głośnikowa
przeznaczona  dla  kanałów:  Lewy,  Centralny,  Prawy.
Montaż  za  perforowanym,  zwijanym  ekranem  na
posiadanych  przez  Zamawiającego  platformach
montażowych  z  kołami  jezdnymi.  Zestawy  głośnikowe
muszą  być  mobilne  w  celu  usunięcia  ich  w  czasie
wykorzystywania  sceny  sali  wielofunkcyjnej  do  celów
innych  niż  projekcje  kinowe.  W  przypadku  braku
kompatybilności  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego
„wózkami”  głośników  zaekranowych,  Wykonawca
wykona i dostarczy własne rozwiązanie dostosowane do
zastanych  warunków  sceny.  Minimalne  wymagane
parametry techniczne zestawu głośnikowego:

Zestaw trójdrożny tj. składający się z co najmniej trzech
sekcji: niskotonowej, średniotonowej i wysokotonowej, z
możliwością niezależnego zasilania z trzech oddzielnych
kanałów  końcówki  mocy  dla  zachowania  maksymalnej
efektywności systemu nagłośnienia. Z uwagi na gabaryty
ekranu  kinowego  i  konieczność  umiejscowienia  sekcji
wysoko/średniotonowej  zestawu  zaekranowego  na
znacznej wysokości, wspomniana sekcja przetworników i
ich  roztrąb powinien umożliwiać pochylenie  w pionie  i
poziomie  w  zakresie  co  najmniej  10  stopni.  Dyspersja
nominalna  roztrąbu  sekcji  M/HF  nie  mniej  niż  90°
poziomo (horyzontalnie), 45° pionowo (wertykalnie). 

Sekcja  LF  (niskotonowa)  zestawu  głośnikowego
zaekranowego wyposażona w co najmniej 2 przetworniki
o średnicy min. 15” (380 mm), skuteczność mierzona w
polu swobodnym (4π) nie gorsza niż 104 dB, impedancja
nominalna  4  Ω,  moc  min.  800  W  (wg.  metody
pomiarowej AES). 

Sekcja  MF  (średniotonowa)  zestawu  głośnikowego
zaekranowego wyposażona w co najmniej 2 przetworniki
o średnicy min. 6,5” (165 mm), skuteczność mierzona w
polu swobodnym (4π) nie gorsza niż 109 dB, impedancja
nominalna  4  Ω,  moc  min.  200  W  (wg.  metody
pomiarowej AES).

Sekcja  HF  (wysokotonowa)  zestawu  głośnikowego
zaekranowego  wyposażona  w  przetworniki  o  średnicy
min.  3”  (75  mm),  skuteczność  mierzona  w  polu
swobodnym  (4π)  nie  gorsza  niż  115  dB,  impedancja
nominalna 8 Ω, moc min. 80 W (wg. metody pomiarowej
AES).

Pasmo przenoszenia (±3 dB) nie gorsze niż 40 Hz – 12500
Hz,  zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  przez  SMPTE  w
dokumencie  ST  202:2010  dot.  zestawów  ekranowych
stosowanych w salach kinowych.

4 Zestaw głośnikowy 
zaekranowy 

Niskotonowa  kolumna  głośnikowa  przeznaczona  dla
kinowych  systemów  nagłośnieniowych,  odtwarzająca

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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niskotonowy - 2 szt. najniższe  częstotliwości  filmowej  ścieżki  LFE.  Zestawy
głośnikowe muszą być mobilne w celu  usunięcia ich w
czasie  wykorzystywania  sceny  sali  wielofunkcyjnej  do
celów innych niż projekcje kinowe. Minimalne wymagane
parametry techniczne zestawu głośnikowego: 

co najmniej dwa przetworniki o średnicy min. 18” (460
mm), skuteczność mierzona w warunkach półprzestrzeni
(2π)  nie  gorsza  niż  101  dB,  impedancja  nominalna
zestawu 4 Ω, moc min. 2000 W (wg. metody pomiarowej
AES). Maksymalne generowane ciśnienie akustyczne nie
gorsze niż 140 dB SPL (1m). Pasmo przenoszenia (±3 dB)
nie gorsze niż 25 Hz – 120 Hz, zgodnie z wymaganiami
opisanymi przez SMPTE w dokumencie ST 202:2010 dot.
zestawów ekranowych stosowanych w salach kinowych.

5 Zestaw głośnikowy 
efektowy - 16 szt.

Dwudrożna,  szerokopasmowa  kolumna  głośnikowa
przeznaczona  dla  kanałów  surround  (efektowych).
Minimalne  wymagane  parametry  techniczne  zestawu
głośnikowego: 

Przetwornik LF (niskotonowy) o średnicy min. 10” (250
mm), przetwornik HF (wysokotonowy) o średnicy min. 1”
(25 mm). Skuteczność zestawu głośnikowego mierzona w
warunkach półprzestrzeni (2π) nie gorsza niż 96 dB, moc
min. 200 W (wg. metody pomiarowej AES), impedancja
nominalna 8 Ω. Zakres przetwarzanych częstotliwości (-3
dB) nie gorszy niż 60 Hz – 20 kHz. Dyspersja nie węższa
niż  100°  poziomo  (horyzontalnie),  50°  pionowo
(wertykalnie).

Wraz  z  dostarczanym  zestawem  głośnikowym
Wykonawca  dostarczy  odpowiedni  dla  prawidłowego
montażu  kolumny  głośnikowej  efektowej  element
montażowy,  kompatybilny  z  wykonanym  obecnie
punktem montażowym. Sugerowane wykonanie uchwytu
ze  stali  zabezpieczonej  antykorozyjnie,  malowany  na
kolor czarny mat.

Ilość  zestawów  głośnikowych  została  przez
Zamawiającego  wyznaczona  na  podstawie  obecnie
zainstalowanej ilości głośników, tym samym dostępnych
punktów montażowych. Dopuszczalne jest zaoferowanie
głośników  o  innych  parametrach  lub  ilości  niż
wymienione powyżej, w takim wypadku Wykonawca na
swój  koszt  dokona  relokacji  punktów  montażowych  i
przebudowy  ściennych  okładzin  akustycznych.  Przed
przystąpieniem  do  prac  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  projekt  przebudowy  istniejącej
zabudowy  sali  oraz  istniejących  uchwytów  i  instalacji
kablowych do akceptacji.

6 Wzmacniacz mocy – Dwukanałowy  wzmacniacz  mocy  klasy  D  dla  zasilania
zaekranowych  zestawów  głośnikowych  L/C/R  oraz

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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typ 1 - 9 szt. zestawów  głośnikowych  efektowych  (surround).
Dostarczane wzmacniacze mocy o proponowanych niżej
parametrach  minimalnych  powinny  zapewnić
odpowiedni  zapas  mocy  dla  każdego  z  zasilanych
przetworników, jednak nie mniejszy niż 3 dB w pełnym
paśmie częstotliwości  (20 Hz – 20 kHz), przy spełnieniu
parametrów  dotyczących  pasma  przenoszenia  i
zniekształceń nieliniowych.

Moc nie mniej niż: 2 x 775 W/2Ω; 2 x 525 W/4Ω; 2 x 300
W/8Ω; 1550 W/4Ω/bridge; 1050 W/8Ω/bridge;

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 20 Hz-20 kHz;

Zniekształcenia harmoniczne (THD) nie więcej niż: 0,5 %;

Stosunek sygnał/szum ≥ 103 dB;

Wbudowany  procesor  DSP  z  możliwością  zastosowania
filtrów  dolnoprzepustowych,  górnoprzepustowych  oraz
limiterów.

Dopuszczalne są  inne konfiguracje  ilości  wzmacniaczy  i
kanałów we wzmacniaczach, które dostarczą wymaganą
moc  do  głośników  z  pozycji  3  oraz  5  zapewniając
odpowiedni zapas mocy, jednak nie mniejszy niż 3 dB w
pełnym  paśmie  częstotliwości  (20  Hz  –  20  kHz),  przy
spełnieniu parametrów dotyczących pasma przenoszenia
i zniekształceń nieliniowych.

7 Wzmacniacz mocy – 

typ 2 - 1 szt.

Dwukanałowy  wzmacniacz  mocy  klasy  D  dla  zasilania
zaekranowych  zestawów  głośnikowych  niskotonowych
(LFE). Dostarczane wzmacniacze mocy o proponowanych
niżej  parametrach  minimalnych  powinny  zapewnić
odpowiedni  zapas  mocy  dla  każdego  z  zasilanych
przetworników, jednak nie mniejszy niż 3 dB w pełnym
paśmie częstotliwości  (20 Hz – 20 kHz), przy spełnieniu
parametrów  dotyczących  pasma  przenoszenia  i
zniekształceń nieliniowych.

Moc nie mniej niż: 2 x 4000 W/4Ω; 2 x 2600 W/8Ω;

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 20 Hz-20 kHz;

Zniekształcenia harmoniczne (THD) nie więcej niż: 0,5 %;

Stosunek sygnał/szum ≥ 103 dB;

Wbudowany  procesor  DSP  z  możliwością  zastosowania
filtrów  dolnoprzepustowych,  górnoprzepustowych  oraz
limiterów.

Dopuszczalne są  inne konfiguracje  ilości  wzmacniaczy  i
ilości  kanałów  we  wzmacniaczach,  które  dostarczą
wymaganą  moc  do  głośników  z  pozycji  4  zapewniając
odpowiedni zapas mocy, jednak nie mniejszy niż 3 dB w
pełnym  paśmie  częstotliwości  (20  Hz  –  20  kHz),  przy
spełnieniu parametrów dotyczących pasma przenoszenia

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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i zniekształceń nieliniowych.

8 Zestaw okablowania 
głośnikowego dla 
zestawów 
zaekranowych - 1kpl.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przewody głośnikowe
stosowane do połączeń między wzmacniaczami mocy a
kolumnami  głośnikowymi.  Niezależna  linia  kablowa  dla
każdej  zaekranowej  kolumny  głośnikowej.  Przewody  o
żyłach giętkich,  wielodrutowych,  skręconych z  miękkich
drutów  miedzianych.  Posiadające  pogrubiona  powłokę
zewnętrzną  o  wysokiej  elastyczności  dającą  możliwość
montażu  w  kanałach,  korytach  kablowych  lub
bezpośrednio  pod  tynkiem.  Minimalny  przekrój
przewodu  4  mm2  dla  zestawów  zaekranowych
szerokopasmowych,  6  mm2  dla  zestawów
niskotonowych.

9 Szafa teletechniczna – 

1 kpl.

Metalowa  szafa  aparaturowa  typu  „rack”  o  szerokości
19”.  Przeznaczona dla  zespołu  wzmacniaczy mocy oraz
elementów  peryferyjnych  systemu.  Wyposażona  w
kompletną  instalację  sygnałową,  panele  zasilające  oraz
koła jezdne.

10 Pozostałe elementy –

 1 kpl.

Zamówienie obejmuje ponadto:

- dostawę,

- montaż, 

- uruchomienie, kalibrację i strojenie,

- szkolenie kinooperatorów
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Ostrołęckie Centrum Kultury

ul. Inwalidów Wojennych 23

07-410 Ostrołęka

Wykonawca:

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa systemu kinotechnicznego do sali
widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.

składam/y następujące oświadczenia:

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     

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 11.1. 

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

…………………………………………

(podpis)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego

w……………………………………...…………………………………………………………………………………....................

(wskazać  dokument  i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  warunki  udziału  w

postępowaniu), 

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, że wszystkie informacje podane w powyższych 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)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Ostrołęckie Centrum Kultury

ul. Inwalidów Wojennych 23

07-410 Ostrołęka

Wykonawca:

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie pn.: „Dostawa systemu kinotechnicznego do sali

widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”, składam/y następujące oświadczenia:

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

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

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

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że 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 pkt 1 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem 

następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………

(podpis)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………

………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 

ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych 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)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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Załącznik Nr 4- Wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Ostrołęckie Centrum Kultury

ul. Inwalidów Wojennych 23

07-410 Ostrołęka

WYKAZ DOSTAW

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie pn.:  „Dostawa systemu kinotechnicznego do sali

widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”. w imieniu *

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

poniżej  przedstawiam  wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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  usługi zostały wykonane

Lp.

Przedmiot dostawy 1 Wartość wykonanej
dostawy brutto

(PLN)

Okres realizacji Nazwa i adres podmiotu, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane

1. 2. 3. 4. 5.

UWAGA:

*W  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie,  należy  podać  nazwy(firmy)  i  adresy  wszystkich

wykonawców;

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

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

1  Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych dostaw, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i  zgodne z prawdą oraz

zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy

przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………

(podpis)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.

Strona 37 z 53



  Załącznik Nr 5-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

Zamawiający:

Ostrołęckie Centrum Kultury

ul. Inwalidów Wojennych 23

07-410 Ostrołęka

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23

ustawy PZP

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert,

o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:   „Dostawa systemu kinotechnicznego do sali

widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce” w imieniu 

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że:

□  Należę do tej  samej grupy kapitałowej,  o której  mowa w art.  24 ust.  1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi

uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :

………………………………………………….;

………………………………………………….;

□ Nie  należę  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp  z  innymi

uczestnikami postępowania.*

* zaznaczyć odpowiednie 

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych 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)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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UWAGA:

1. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w

postepowaniu o udzielenie zamówienia;

2.  Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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Część II SIWZ  -  Projekt Umowy

UMOWA (WZÓR)
W dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy
Ostrołęckim Centrum Kultury
z siedzibą: ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-20-11-702, REGON 551179920,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pana  Tadeusza Wiśniewskiego
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,
a  …………………………………………………………………….........…………………..
z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………….
reprezentowanym(ą) przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

. Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  wynik  postępowania  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).

. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
2) specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  wraz z  wyjaśnieniami  Zamawiającego odnośnie

przedmiotu zamówienia.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.  „Dostawa  systemu
kinotechnicznego do sali  widowiskowej  Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”,  zgodnie  ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

.  Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż przed 2019 r. oraz
nieeksponowany na wystawach i prezentacjach.

. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 3.
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  2  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Materiał,  sprzęt  niezbędny do wykonania  umowy oraz dostawę i  montaż przedmiotu zamówienia

zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca  zapewnia  osoby  o  kwalifikacjach  niezbędnych  do  odpowiedniego  i  terminowego

wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
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§ 4.
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Za  termin  wykonania  zamówienia  uważa  się  datę  podpisania  Protokołu  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

§ 5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  2  umowy,  strony  ustalają  wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie.
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………… zł,
(słownie złotych: ………………………………………………………..),
w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ……………. zł,
(słownie złotych: ………………………………………………………..),
wartość netto w wysokości: ……………………………… zł,
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy,  w  tym  również  koszty  transportu,  załadunku,  rozładunku,  wniesienia,  pakowania  i
rozpakowywania, montażu i  uruchomienia, szkolenia a także koszty związane z realizacją gwarancji
udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na przedmiot umowy, włącznie z kosztami napraw lub
wymiany  przedmiotu  umowy,  autoryzowanego serwisu,  przygotowania  do  transportu  i  transportu
przedmiotu umowy w ramach realizacji gwarancji.

5. Wynagrodzenie  określone  w  ust.1  zostało  ustalone  na  podstawie  wystarczających  informacji   i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich
kosztów związanych z  realizacją przedmiotu umowy,  dokonanego z uwzględnieniem oddziaływania
czynników  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia.  Żadne
niedoszacowanie,  pominięcie  lub  brak  rozpoznania  warunków  koniecznych  do  prawidłowego
wykonania  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego
określonego  w niniejszym paragrafie.

§ 6.
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, braków i usterek.

. Należność  z  tytułu  faktury  będzie  płatna  przez  Zamawiającego  przelewem na  konto  Wykonawcy
wskazane w fakturze.

. Zapłata  końcowa  za  wykonany  i  odebrany  przedmiot  umowy  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów.  Za
datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

§ 7.
DOSTAWA, ODBIÓR TECHNICZNY

1. Datę  odbioru,  a  zarazem  termin  realizacji  przedmiotu  umowy  będzie  stanowił  dzień  podpisania
Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, braków i usterek przez upoważnionych
przedstawicieli każdej ze Stron.

2. Protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy,  zostanie  spisany według przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru.

3. Warunkiem dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy jest:
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

”Dostawa systemu kinotechnicznego do sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce”.
Strona 41 z 53



1) stwierdzenie,  że  dostarczone i  zamontowane podzespoły  systemu kinotechnicznego będącego
przedmiotem zamówienia są zgodne ze SIWZ oraz złożoną ofertą,

2) niestwierdzenie usterek, braków lub wad w poszczególnych elementach przedmiotu zamówienia.
4. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni

roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę potwierdzonego
przez Zamawiającego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy,
3) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  lecz  umożliwiają  korzystanie  z  przedmiotu  umowy

zgodnie  z  przeznaczeniem,  wówczas  Zamawiający  ma  prawo  do  żądania  odpowiedniego
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu
takiego braku Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę,
który  zobowiązany  jest  niezwłocznie  po  otrzymaniu  zawiadomienia  do  uzupełnienia  braków  lub
wymiany towaru na pełnowartościowy.

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad.
Protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez wad, braków i usterek, o którym mowa w ust. 1
stanowić będzie podstawę do wymagalności wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

8. Z  czynności  odbioru  końcowego  i  odbioru  pogwarancyjnego spisany  będzie  protokół  zawierający
wszystkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  oraz  zostaną  wyznaczone  terminy  na  usunięcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 8.
OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy:
1) ze strony Zamawiającego –…………………………………………………………….…. .
2) ze strony Wykonawcy – …………………………………………………..……………… .

§ 9.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  pisemnej  gwarancji  jakości  na  wykonany  i  dostarczony
przedmiot umowy, w tym użyte materiały (dostawy i montaż systemu kinotechnicznego) na okres
……………..………  (min.  24  miesięcy),  wraz  z  ich  nieodpłatną,  bieżącą  konserwacją  wynikającą  z
warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 

2. Rozpoczęcie  biegu  okresu  gwarancji  liczy  się  od  daty  podpisania  Protokołu  końcowego  odbioru
przedmiotu  umowy  bez  wad,  braków  i  usterek,  zgodnie  ze  szczegółowymi  warunkami
gwarancyjnymi.  Potwierdzeniem  udzielonej  gwarancji  będzie  pisemna  gwarancja  sporządzona  i
podpisana przez Wykonawcę.

3. Na 2  miesiące przed terminem upływu gwarancji  Zamawiający  wraz z  Wykonawcą przeprowadzi
przegląd  przedmiotu  umowy.  Usunięcie  stwierdzonych  wad  winno  nastąpić  do  końca  okresu
gwarancyjnego.

4. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym  
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu.

5. Wykonawca  zapewni  maksymalny  24  godzinny  czas  reakcji  na  zgłoszenie  awarii,  naprawa
przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni. W uzasadnionych przypadkach tj. gdy
czas  oczekiwania  na  dostawę części  awaryjnej  bez  której  naprawa  nie  może  zostać  skutecznie
zrealizowana  dopuszcza  się  wydłużenie  terminu  naprawy  o  czas  niezbędny  na  zrealizowanie
dostawy części awaryjnej.
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6. Adres  e-mailowy  i  osoba  (imię  i  nazwisko,  nr  telefonu  i  adres  e-mail)  odpowiedzialna  
za  przyjmowanie  reklamacji  w  trakcie  gwarancji  
i rękojmi:……………………………………………..……………………………………….

7. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady/usterki, Wykonawca wystąpi do
Zamawiającego na piśmie o akceptację  innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia
terminu.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

9. Usunięcie  wady/usterki  będzie  stwierdzone  protokolarnie,  po  uprzednim  zawiadomieniu
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu.

10. Jeżeli  Wykonawca  z  jakiegokolwiek  powodu leżącego po  jego  stronie  nie  usunie  wad/usterek  w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

11. Drobne  naprawy  mogą  być  wykonane  przez  Zamawiającego na  koszt  Wykonawcy  po  wyrażeniu
zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

12. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przez
okres,  na  który  udzielono  gwarancji  jakości.  Okres  rękojmi  rozpoczyna  się  od  dnia  odbioru
końcowego i podpisania Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

.Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  w  wysokości  5  % wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa w § 5 ust.1 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: ………...…………….).

.W  dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  wniósł  ustaloną  w  ust.1  kwotę  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) …………..

.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  i wysokościach
jak niżej:
1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

.Jeżeli  w  toku  realizacji  umowy  ulegnie  zmianie  termin  wykonania  umowy  określony  w  §  4  ust.1
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przed
upływem  dotychczasowego  okresu  obowiązywania  zabezpieczenia,  uaktualnić  wniesione
zabezpieczenie  dostosowując  okres  obowiązywania  tego  zabezpieczenia  do  zmienionego  terminu
wykonania  umowy  oraz  przedłożyć  w  tym  terminie  w  oryginale  dokument  potwierdzający
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

. Jeżeli  okres na jaki  ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W razie  wątpliwości,  niedopełnienie  obowiązku  Wykonawcy  do
przedłużenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  traktowane  jest  jako  nienależyte  wykonanie
umowy  uprawniające  Zamawiającego  do  żądania  wypłaty  zabezpieczenia  -  Wykonawca  jest
zobowiązany dopilnować, aby w treści dokumentu zabezpieczenia zawarte zostały odpowiednie zapisy
potwierdzające to uprawnienie.

.W  przypadku  o  którym  mowa  w  ust.  5,  jeżeli  Wykonawca  nie  przedłuży  lub  nie  wniesie  nowego
zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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.Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.

§ 12.
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

prawa,  normami,  warunkami  technicznymi,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  zaleceniami
Zamawiającego,

2) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
3) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy,
4) informowanie  Zamawiającego  o  problemach  lub  okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość

przedmiotu zamówienia lub termin wykonania zamówienia,
5) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych

oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
6) przestrzeganie przepisów BHP,
7) przygotowanie dokumentów gwarancyjnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13.
POTENCJAŁ WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do  realizacji  przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§ 14.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców przedmiot zamówienia, zobowiązany jest zawrzeć
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca zobowiązany jest  na żądanie Zamawiającego udzielić  wszelkich informacji  dotyczących
Podwykonawcy  w  zakresie  niezbędnym  do  potwierdzenia  doświadczenia  i  kompetencji
Podwykonawcy.

3. W  każdym  przypadku  korzystania  ze  świadczeń  Podwykonawcy,  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność  za  wykonanie  zobowiązań  przez  Podwykonawcę,  jak  za  własne  działania  lub
zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 15.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy,

2) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  podczas  odbioru  końcowego  –  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  5  ust.1,  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczony  od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 5 pkt. 1,

3) za  zwłokę  w usunięciu  wad stwierdzonych  w okresie  gwarancji  i  rękojmi  –  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  5  ust.1,  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczony  od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 9 ust.5  umowy,

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1
umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w §
16 ust.1 niniejszej umowy.

3. Naliczone  kary  za  zwłokę  łącznie  nie  mogą  przekroczyć  40%  wynagrodzenia  umownego  brutto,
uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kumulowania  kar  umownych,  tj.  naliczenia  kar  odrębnie  
w  każdym  przypadku,  gdy  zaistnieją  przesłanki  ich  zastosowania.  Łączna,  maksymalna  kwota  kar
umownych nie może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust.1 umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamówienia.

§ 16.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał

realizację zobowiązań umownych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, po bezskutecznym
upływie  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  dodatkowego  terminu  nie  dłuższego  niż  5  dni
roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  z  umową,  lub  wskazaniami
Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części,

4) wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W  tym  przypadku
odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 4) oraz § 7 ust. 5 pkt 2 odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  określonym  w  ust.  2,  jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności  określonych  w  ust.1  pkt.  od  1)  do  4)  i  ust.  3
niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.
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§ 17.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

) wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

) wstrzymania  przez  Zamawiającego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  nie  wynika  z
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

) okoliczności  zaistniałych w trakcie  realizacji  przedmiotu umowy tj.  kolizji  utrudniających lub
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
W  przypadku  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikającego  z  okoliczności
wymienionych w literach od a) do c), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas
trwania tych okoliczności.

) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany przez władzę
ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie
do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP,
) oznaczenia  danych  dotyczących  Zamawiającego  i/lub  Wykonawcy  w  przypadku  ich  zmiany,  

w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym,
) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,
) zmiany  zakresu  rzeczowo-finansowego  zamówienia  w  przypadku  wystąpienia  obiektywnych

okoliczności  skutkujących  koniecznością  zmiany  w trakcie  realizacji  umowy zakresu  rzeczowo –
finansowego zamówienia,

) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6) ustawy
PZP.

2. Zmiana może być  dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego  w § 4
ust.1, na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  lub  Zamawiającego,  złożony  w  terminie  7  dni  od  daty
wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek
winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 18.
INFORMACJA PUBLICZNA

1) Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2) Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu,  o którym mowa w ust.1,  nie będą podlegały
informacje … (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. (wskazać np. nr załącznika do oferty

cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa  lub  inne  posiadające  wartość  gospodarczą.  Tajemnice  Wykonawcy  stanowią
informacje  nie  podane  do  publicznej  wiadomości,  w  odniesieniu  do  których  Wykonawca  podjął
działania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 19.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

. Na zbycie przez Wykonawcę  swoich  wierzytelności  na rzecz innych podmiotów musi być  wyrażona
pisemna zgoda Zamawiającego.

. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.

.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  aneksu  sporządzonego  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie rozwiążą
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Część III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  systemu  kinotechnicznego  do  sali  widowiskowej
Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

2. Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry sprzętów będących przedmiotem zamówienia
oraz ich ilości przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa sprzętu, ilość
Wymagane funkcjonalności i minimalne parametry techniczne poszczególnych elementów

zamówienia

1 Procesor dźwięku 
kinowego - 1 szt.

Cyfrowy  procesor  dźwięku  kinowego  z  monitorem  odsłuchowym  (wbudowanym  lub
zewnętrznym).  Procesor  umożliwiający  odtwarzanie  dźwięku  wielokanałowego  w formacie
PCM 5.1/7.1 z filmowej ścieżki dźwiękowej kinowego serwera/playera DCP, tj. wyposażony w
wielokanałowe wejście wg. standardu kinowego 8 x AES-3 (16 kanałów wejściowych). 

Procesor  powinien  umożliwiać  obróbkę  DSP  wykorzystującą  wbudowane  algorytmy  do
korekcji  sygnałów  poszczególnych  kanałów  wyjściowych  w  pasmach  1/12  oktawy.
Wbudowany crossover (zwrotnica) sygnałów wychodzących do zestawów zaekranowych L/C/
R.

W  celu  integracji  z  odtwarzaczami  materiałów  alternatywnych  dla  DCI  (np.  Blu-ray),
wymagane jest  aby procesor umożliwiał  dekodowanie formatów Dolby:  AC-3,  Digital  Plus,
TrueHD oraz Dolby E. Dekoder powinien przyjmować sygnał z wejść sygnałowych opatrzonych
w złącza: HDMI, opcjonalnie BNC.

Urządzenie musi  zapewniać bezpośredni dostęp do sterowania podstawowymi funkcjami z
panelu frontowego, w tym m.in. do regulacji zbiorczego poziomu głośności oraz całkowitego
wyciszenia sygnału.

Analogowe wyjścia sygnału (symetryczne) w ilości co najmniej 16. 

Cyfrowe  wyjścia  sygnału  w  standardzie  AES-67  dla  maksymalnej  kompatybilności  z
pozostałymi elementami systemu audio.

Procesor  zapewni  możliwość  wyodrębnienia  sygnału  HI/VI  (ścieżka  dźwiękowa  z  opisem
narracyjnym) i wyprowadzenie do zewnętrznego systemu przez dedykowane wyjście sygnału,
np. RCA.

Wyposażony w port GB Ethernet (1000Base-T / RJ-45).

Sterowanie z poziomu interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej komputera oraz
przez Ethernet (z serwera kinowego lub zewnętrznego systemu sterowania).

Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła stereo (złącza RCA).  Funkcja uprzestrzennienia
dźwięku stereofonicznego, algorytm umożliwiający emulację  dźwięku wielokanałowego.

Możliwość podłączenia mikrofonu do zapowiedzi (złącze XLR z możliwością zasilania).

Możliwość  rozbudowy  funkcjonalności  procesora  o  dekoder  ścieżki  dźwiękowej  Atmos
(Zamawiający  przewiduje  rozbudowę  systemu  do  obsługi  materiału  Dolby  Atmos  w
przyszłości).

Wbudowany zasilacz  100 – 240Vac, 50 – 60Hz. Obudowa rack 19”.

2 Serwer filmowy – 

1 kpl.

Zintegrowany  serwer  filmowy  odpowiedni  do  odtwarzania  pakietów  DCP  kina  cyfrowego,
zgodnie ze specyfikacją DCI. Urządzenie ma zostać zainstalowane i być kompatybilne wraz z
projektorem Barco DP2K-32B będącym w posiadaniu Zamawiającego,  w miejsce obecnego
serwera Dolby DSS200. Minimalne wymagane parametry serwera:

Kinowy  serwer  certyfikowany  przez  DCI,  umożliwiający  odtwarzanie  plików  DCP  w
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rozdzielczości 2K oraz 4K, w tym 4K 60 kl./s. Obsługiwany strumień transmisji danych > 400
Mbps. Wyjście dźwięku 8 x AES (16 kanałów ścieżki filmowej). Wbudowane wejście dla źródeł
zewnętrznych co najmniej 1 x HDMI 1.4. Pamięć wewnętrzna RAID5, przestrzeń dostępna dla
użytkownika do przechowywania pakietów DCP nie mniej niż 1.8 TB. Złącza transmisji danych
USB 3.0,  GB Ethernet  (1000Base-T  /  RJ-45).  Programowalne wej./wyj.  sterowania  – GPIO.
Zarządzanie  projekcją  z  poziomu  interfejsu  użytkownika  w  przeglądarce  internetowej
komputera oraz przez Ethernet (z zewnętrznego systemu sterowania [TMS]).

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje,  skonfiguruje  i  dokona  niezbędnych  kalibracji  w
projektorze/serwerze,  w  tym.  m.in.  ustawień  plików  kalibracyjnych  projektora,  pomiarów
jasności  oraz  kolorystyki  emitowanego  obrazu.  Zamawiający  oczekuje  kalibracji  zgodnej  z
wytycznymi DCI i wg. obowiązującej specyfikacji dla systemów kinowych. Wykonawca dokona
kalibracji  sondą  pomiarową  dedykowaną  do  pomiarów  kolorystyki  (spektroradiometr),  z
obowiązującym  świadectwem  wzorcowania  urządzenia  u  producenta.  Kalibracji  dokona
wykwalifikowany technik/pracownik Wykonawcy,  posiadający przeszkolenie i  obowiązujące
uprawnienia  nadane  przez  producenta  dostarczanego  rozwiązania  serwera,  a  także
przeszkolenie  i  uprawnienia  do  kalibracji  projektora  kinowego  będącego  w  posiadaniu
Zamawiającego. 

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  raport  z  pomiarów  i  załączy  w/w  świadectwo
wzorcowania  sondy  wykorzystanej  do kalibracji  systemu projekcji  (projektor,  serwer)  oraz
świadectwa kwalifikacyjne technika/pracownika przeprowadzającego pomiary i kalibrację.

3 Zestaw  głośnikowy
zaekranowy - 3 szt.

Trójdrożna,  szerokopasmowa  kolumna  głośnikowa  przeznaczona  dla  kanałów:  Lewy,
Centralny,  Prawy.  Montaż  za  perforowanym,  zwijanym  ekranem  na  posiadanych  przez
Zamawiającego platformach montażowych z kołami jezdnymi. Zestawy głośnikowe muszą być
mobilne w celu usunięcia ich w czasie wykorzystywania sceny sali wielofunkcyjnej do celów
innych  niż  projekcje  kinowe.  W  przypadku  braku  kompatybilności  z  posiadanymi  przez
Zamawiającego „wózkami” głośników zaekranowych, Wykonawca wykona i dostarczy własne
rozwiązanie dostosowane do zastanych warunków sceny. Minimalne wymagane parametry
techniczne zestawu głośnikowego:

Zestaw trójdrożny tj. składający się z co najmniej trzech sekcji: niskotonowej, średniotonowej i
wysokotonowej, z możliwością niezależnego zasilania z trzech oddzielnych kanałów końcówki
mocy dla zachowania maksymalnej efektywności systemu nagłośnienia. Z uwagi na gabaryty
ekranu  kinowego  i  konieczność  umiejscowienia  sekcji  wysoko/średniotonowej  zestawu
zaekranowego  na  znacznej  wysokości,  wspomniana  sekcja  przetworników  i  ich  roztrąb
powinien  umożliwiać  pochylenie  w  pionie  i  poziomie  w  zakresie  co  najmniej  10  stopni.
Dyspersja  nominalna roztrąbu sekcji  M/HF nie mniej  niż  90°  poziomo (horyzontalnie),  45°
pionowo (wertykalnie). 

Sekcja LF (niskotonowa) zestawu głośnikowego zaekranowego wyposażona w co najmniej 2
przetworniki o średnicy min. 15” (380 mm), skuteczność mierzona w polu swobodnym (4π) nie
gorsza niż 104 dB, impedancja nominalna 4 Ω, moc min. 800 W (wg. metody pomiarowej AES).

Sekcja MF (średniotonowa) zestawu głośnikowego zaekranowego wyposażona w co najmniej
2 przetworniki o średnicy min. 6,5” (165 mm), skuteczność mierzona w polu swobodnym (4π)
nie gorsza niż 109 dB, impedancja nominalna 4 Ω, moc min. 200 W (wg. metody pomiarowej
AES).

Sekcja HF (wysokotonowa) zestawu głośnikowego zaekranowego wyposażona w przetworniki
o średnicy min. 3” (75 mm), skuteczność mierzona w polu swobodnym (4π) nie gorsza niż 115
dB, impedancja nominalna 8 Ω, moc min. 80 W (wg. metody pomiarowej AES).

Pasmo  przenoszenia  (±3  dB)  nie  gorsze  niż  40  Hz  –  12500  Hz,  zgodnie  z  wymaganiami
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opisanymi przez SMPTE w dokumencie ST 202:2010 dot. zestawów ekranowych stosowanych
w salach kinowych.

4 Zestaw głośnikowy 
zaekranowy 
niskotonowy - 2 szt.

Niskotonowa kolumna głośnikowa przeznaczona dla kinowych systemów nagłośnieniowych,
odtwarzająca najniższe  częstotliwości  filmowej  ścieżki  LFE.  Zestawy głośnikowe muszą być
mobilne w celu usunięcia ich w czasie wykorzystywania sceny sali wielofunkcyjnej do celów
innych  niż  projekcje  kinowe.  Minimalne  wymagane  parametry  techniczne  zestawu
głośnikowego: 

co  najmniej  dwa  przetworniki  o  średnicy  min.  18”  (460  mm),  skuteczność  mierzona  w
warunkach półprzestrzeni (2π) nie gorsza niż 101 dB, impedancja nominalna zestawu 4 Ω, moc
min. 2000 W (wg. metody pomiarowej AES). Maksymalne generowane ciśnienie akustyczne
nie gorsze niż 140 dB SPL (1m). Pasmo przenoszenia (±3 dB) nie gorsze niż 25 Hz – 120 Hz,
zgodnie z wymaganiami opisanymi przez SMPTE w dokumencie ST 202:2010 dot. zestawów
ekranowych stosowanych w salach kinowych.

5 Zestaw głośnikowy 
efektowy - 16 szt.

Dwudrożna,  szerokopasmowa  kolumna  głośnikowa  przeznaczona  dla  kanałów  surround
(efektowych). Minimalne wymagane parametry techniczne zestawu głośnikowego: 

Przetwornik LF (niskotonowy) o średnicy min. 10” (250 mm), przetwornik HF (wysokotonowy)
o  średnicy  min.  1”  (25  mm).  Skuteczność  zestawu  głośnikowego  mierzona  w  warunkach
półprzestrzeni  (2π) nie gorsza niż  96 dB,  moc min. 200 W (wg.  metody pomiarowej  AES),
impedancja nominalna 8 Ω. Zakres przetwarzanych częstotliwości (-3 dB) nie gorszy niż 60 Hz
– 20 kHz. Dyspersja nie węższa niż 100° poziomo (horyzontalnie), 50° pionowo (wertykalnie).

Wraz  z  dostarczanym  zestawem  głośnikowym  Wykonawca  dostarczy  odpowiedni  dla
prawidłowego montażu kolumny głośnikowej efektowej element montażowy, kompatybilny z
wykonanym  obecnie  punktem  montażowym.  Sugerowane  wykonanie  uchwytu  ze  stali
zabezpieczonej antykorozyjnie, malowany na kolor czarny mat.

Ilość zestawów głośnikowych została przez Zamawiającego wyznaczona na podstawie obecnie
zainstalowanej  ilości  głośników,  tym  samym  dostępnych  punktów  montażowych.
Dopuszczalne jest zaoferowanie głośników o innych parametrach lub ilości niż wymienione
powyżej,  w  takim  wypadku  Wykonawca  na  swój  koszt  dokona  relokacji  punktów
montażowych i przebudowy ściennych okładzin akustycznych. Przed przystąpieniem do prac
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt przebudowy istniejącej zabudowy sali oraz
istniejących uchwytów i instalacji kablowych do akceptacji.

6 Wzmacniacz mocy – 

typ 1 - 9 szt.

Dwukanałowy wzmacniacz mocy klasy D dla zasilania zaekranowych zestawów głośnikowych
L/C/R oraz zestawów głośnikowych efektowych (surround). Dostarczane wzmacniacze mocy o
proponowanych niżej parametrach minimalnych powinny zapewnić odpowiedni zapas mocy
dla  każdego  z  zasilanych  przetworników,  jednak  nie  mniejszy  niż  3  dB w pełnym paśmie
częstotliwości (20 Hz – 20 kHz), przy spełnieniu parametrów dotyczących pasma przenoszenia
i zniekształceń nieliniowych.

Moc nie mniej niż: 2 x 775 W/2Ω; 2 x 525 W/4Ω; 2 x 300 W/8Ω; 1550 W/4Ω/bridge; 1050
W/8Ω/bridge;

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 20 Hz-20 kHz;

Zniekształcenia harmoniczne (THD) nie więcej niż: 0,5 %;

Stosunek sygnał/szum ≥ 103 dB;

Wbudowany  procesor  DSP  z  możliwością  zastosowania  filtrów  dolnoprzepustowych,
górnoprzepustowych oraz limiterów.
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Dopuszczalne są  inne konfiguracje ilości  wzmacniaczy i  kanałów we wzmacniaczach,  które
dostarczą wymaganą moc do głośników z pozycji  3  oraz  5 zapewniając odpowiedni  zapas
mocy, jednak nie mniejszy niż 3 dB w pełnym paśmie częstotliwości (20 Hz – 20 kHz), przy
spełnieniu parametrów dotyczących pasma przenoszenia i zniekształceń nieliniowych.

7 Wzmacniacz mocy – 

typ 2 - 1 szt.

Dwukanałowy wzmacniacz mocy klasy D dla zasilania zaekranowych zestawów głośnikowych
niskotonowych (LFE). Dostarczane wzmacniacze mocy o proponowanych niżej parametrach
minimalnych  powinny  zapewnić  odpowiedni  zapas  mocy  dla  każdego  z  zasilanych
przetworników, jednak nie mniejszy niż 3 dB w pełnym paśmie częstotliwości (20 Hz – 20 kHz),
przy spełnieniu parametrów dotyczących pasma przenoszenia i zniekształceń nieliniowych.

Moc nie mniej niż: 2 x 4000 W/4Ω; 2 x 2600 W/8Ω;

Pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 20 Hz-20 kHz;

Zniekształcenia harmoniczne (THD) nie więcej niż: 0,5 %;

Stosunek sygnał/szum ≥ 103 dB;

Wbudowany  procesor  DSP  z  możliwością  zastosowania  filtrów  dolnoprzepustowych,
górnoprzepustowych oraz limiterów.

Dopuszczalne są  inne konfiguracje  ilości  wzmacniaczy  i  ilości  kanałów we wzmacniaczach,
które dostarczą wymaganą moc do głośników z pozycji 4 zapewniając odpowiedni zapas mocy,
jednak nie mniejszy niż 3 dB w pełnym paśmie częstotliwości (20 Hz – 20 kHz), przy spełnieniu
parametrów dotyczących pasma przenoszenia i zniekształceń nieliniowych.

8 Zestaw okablowania 
głośnikowego dla 
zestawów 
zaekranowych - 1kpl.

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  przewody  głośnikowe  stosowane  do  połączeń  między
wzmacniaczami  mocy  a  kolumnami  głośnikowymi.  Niezależna  linia  kablowa  dla  każdej
zaekranowej kolumny głośnikowej. Przewody o żyłach giętkich, wielodrutowych, skręconych z
miękkich  drutów  miedzianych.  Posiadające  pogrubiona  powłokę  zewnętrzną  o  wysokiej
elastyczności dającą możliwość montażu w kanałach, korytach kablowych lub bezpośrednio
pod  tynkiem.  Minimalny  przekrój  przewodu  4  mm2  dla  zestawów  zaekranowych
szerokopasmowych, 6 mm2 dla zestawów niskotonowych.

9 Szafa teletechniczna – 

1 kpl.

Metalowa  szafa  aparaturowa  typu  „rack”  o  szerokości  19”.  Przeznaczona  dla  zespołu
wzmacniaczy  mocy  oraz  elementów  peryferyjnych  systemu.  Wyposażona  w  kompletną
instalację sygnałową, panele zasilające oraz koła jezdne.

10 Pozostałe elementy –

 1 kpl.

Zamówienie obejmuje ponadto:

- dostawę,

- montaż, 

- uruchomienie, kalibrację i strojenie,

- szkolenie kinooperatorów

3. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia sali kinowej. Pa-
rametry: 

 liczba miejsc: 385

 szerokość ekranu: 12,6 m

 wysokość ekranu:  5,27 m

 długość sali do ekranu: 20,3 m

 głębokość widowni: 15,4 m
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 szerokość sali przód: 17,1 m

 szerokość sali tył: 14,9 m

 wysokość sali przód: 9,6 m 

 wysokość sali przód: 6,3 m

 odległość projekcyjna: 20,5 m

4. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicz-
nego (kinooperatorów) w zakresie obsługi  dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie
urządzeń.

5. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i
technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicz-
nych. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione z Za-
mawiającym.

6. Urządzenia stacjonarne, które są przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do współpracy z
siecią energetyczną o parametrach: 230 VAC +10%/-10% 50Hz.

7. Wraz z przedmiotem zamówienia wymagane jest dostarczenie oryginalnej instrukcji w języku angiel -
skim lub w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim może być instrukcją skróconą, wów -
czas, gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w języku angielskim.

8. Zamawiający  przewiduje  rozbudowę systemu  do obsługi  materiału  Dolby  Atmos  w przyszłości.  W
związku z powyższym, dostarczane elementy mają zapewnić jakość i parametry odpowiednie do ak-
ceptacji przez producenta w/w technologii. Dostarczane zestawy głośnikowe oraz wzmacniacze mocy
przeznaczone do ich zasilania muszą zapewnić wymagany poziom ciśnienia akustycznego, mierzony w
referencyjnym punkcie widowni wg. praktyki przyjętej dla obiektów kinowych, oraz co najmniej 3 dB
zapasu (przy zniekształceniach nie większych niż 1%). Wymagane przez Zamawiającego wartości ci-
śnienia akustycznego dla grup zestawów głośnikowych określono poniżej:

 nie mniej niż 105 dB SPL + 3dB zapasu dla zestawów frontowych szerokopasmowych (L/C/R)

 nie mniej niż 115 dB SPL + 3dB zapasu dla zestawów frontowych niskotonowych (LFE)

 nie mniej niż 99 dB SPL + 3dB zapasu dla zestawów efektowych (surround)

Należy wziąć pod uwagę, że przestrzeń montażu głośników zaekranowych szerokopasmowych to sce-
na nieograniczona ścianą bezpośrednio za ekranem projekcyjnym jak dla typowych sal kinowych. Wy-
konawca  do obliczeń  definiujących rodzaj  zastosowanego zestawu  głośnikowego powinien przyjąć
określany przez producenta parametr skuteczności przetworników jak dla przestrzeni otwartej (4π),
dotyczy zestawów szerokopasmowych L/C/R. Z tego samego względu Wykonawca do obliczeń definiu-
jących rodzaj zastosowanego zestawu głośnikowego niskotonowego (LFE) powinien przyjąć określany
przez producenta parametr skuteczności przetworników dla warunków półprzestrzeni (2π). Zestawy
niskotonowe ze względu na wagę i gabaryty zdaniem Zamawiającego powinny zostać umiejscowione
bezpośrednio na scenie, jednak z możliwością łatwego przemieszczania np. przez zastosowanie plat-
formy wyposażonej w koła jezdne. Wykonawca uwzględni w cenie oferty i dostarczy odpowiednie roz -
wiązanie łatwego przemieszczania zestawów niskotonowych (w obrębie sceny rozpatrywanej sali).

9. Okres gwarancji powinien być zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta i powinien wynosić mi-
nimum 24 miesiące licząc od dnia popisania odbioru końcowego i  protokolarnym stwierdzeniu, że
przedmiot zamówienia jest wolny od wad, braków i usterek. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w
przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie a zakończony
dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.

10. Świadczenie przeglądu gwarancyjnego będzie realizowane minimum jeden raz w roku w okresie gwa-
rancji w ramach zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego.
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11. Czas reakcji serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji
w ciągu następuje w 24 godzin od momentu powiadomienia.

12. Świadczenie serwisu  pogwarancyjnego oraz  dostaw części  zamiennych do przedmiotu  zamówienia
przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 8 lat od upływu gwarancji. Czas dostępu do serwisu
będzie nie dłuższy niż 24 godziny.

13. Zamawiający zastrzega sobie uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego.

14.  Rozliczenie końcowe za przedmiot zamówienia nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu
czynności odbioru końcowego i protokolarnym stwierdzeniu, że przedmiot zamówienia jest wolny od
wad, braków i usterek. 

15. Zaleca się dołączenie do oferty osobno dla każdego z urządzeń składających się na przedmiot zamó -
wienia, opisów technicznych oferowanych urządzeń (folderów, wyciągów z katalogów) określających
szczegółowe parametry techniczne urządzeń.
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