
 

 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

 

 

ZNAK SPRAWY: ZP.1.2020 
 

 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem Sprzętu 

do projekcji cyfrowej w  standardzie DCI wraz ze szkoleniem 

pracowników dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego  

we Wrocławiu 
  

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego 

Jarosław Perduta 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (druk) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art.25a uPzp (druk) 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Wrocław, wrzesień 2020 r. 



 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, 

adres do korespondencji: jw. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia 

poniżej 139 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej uPzp. Zastosowanie mają także akty 

wykonawcze do wymienionej uPzp, w szczególności Rozporządzenie 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1993), zwane dalej Rozporządzeniem MR oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych(poz. 2517) zwane dalej Rozporządzeniem PRM. 

3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie 

internetowej Zamawiającego (www.dcf.wroclaw.pl) od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dolnośląskiego 

Centrum Filmowego we Wrocławiu. 

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00. 

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy 

uPzp nie stanowią inaczej. 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” 

oraz art. 8a ust. 1 uPzp, Zamawiający – Dolnośląskie Centrum Filmowe - informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. 

Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, a reprezentuje je Dyrektor DCF; o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania 

zamówień publicznych DCF decyduje on sam jako Administrator danych.  

 kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych 

umieszczonych na stronie https://dcf.wroclaw.pl/o-nas/kontakt/ Administrator wyznaczył osobę 

pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować 

poprzez adres e-mail: iodo@dcf.wroclaw.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 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, okres 

przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres 

wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp;  ponadto dane 

osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. 

 posiada Pani/Pan: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2517/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2517/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2517/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2517/1
http://www.dcf.wroclaw.pl/
mailto:iodo@dcf.wroclaw.pl


 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich 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; 

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności: 

- podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

- na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

 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.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji 

międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych 

osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie 

udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub 

wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem Sprzętu 

do projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem min. 5 pracowników Zamawiającego  

w zakresie obsługi sprzętu dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu w ramach 

realizacji zadania dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach 

programu operacyjnego „Rozwój kin Priorytet: Pr.II Cyfryzacja kin” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we 

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się również do przeglądu gwarancyjnego minimum raz 

w roku w okresie trwania gwarancji ( w ramach zamówienia i ceny ofertowej) . W ramach gwarancji 

Wykonawca zapewni również coroczny przegląd gwarancyjny (chyba, że producent sprzętu 

wymaga  przeglądu częściej) w okresie trwania gwarancji, obejmujący serwis, wymianę części 

zużywalnych i elementów eksploatacyjnych. 

3. Miejsce dostawy: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, sala 

kinowa Warszawa. 

4. Klasyfikacja wg kodu CPV:  

38.65.20.00-0 Projektory filmowe  

80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu  

5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 

zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami 

i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać 



 

wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot 

zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony 

sprzęt. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 11 umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).  

Okres gwarancji jest oceniany w kryterium oceny ofert. 

7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne  do przygotowania oferty oraz 

zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  Kontakt w sprawie wizji z Panią Katarzyna Czyż tel. 

720 800 292 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na 

zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym - zaoferowanych 

produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez 

Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta, nazwę, model, typ, nr katalogowy 

oferowanego sprzętu, spełniającego wymagania Zamawiającego. 

9. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia innego niż przedmiot 

zamówienia/jego element gotowy dostępny na rynku, którego parametry i funkcjonalność 

Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np. 

foldery, katalogi, strony internetowe producenta), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest przedstawić m.in. specyfikację techniczną poszczególnych 

„podzespołów”/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, katalogi, foldery producenta, 

które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego. 

10. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych  

i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi w  Polsce i ma pochodzić bezpośrednio od producenta lub  

z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. 

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków 

towarowych, patentów, norm, certyfikatów, aprobat, systemów referencji technicznych lub 

pochodzenia, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi 

charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymienione w Załączniku nr 4 do 

SIWZ urządzenia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia  stanowią minimum 

techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty 

równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia  

i muszą być kompatybilne z oprogramowaniem i sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 

obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego 

przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy 

producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego 

określenia przedmiotu zamówienia.  

III.  ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA … 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

7 uPzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o 

której mowa w art. 93 ust. 4 uPzp. 



 

8. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których 

mowa w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 

9.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

9.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.  

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we 

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU          

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 

ust. 5 pkt 1 uPzp (tj. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 498 ze zm.). 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wraz z montażem urządzeń  

do projekcji filmowej w o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda*; 
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według 

średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej 

waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych) 

2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2) ppkt 

1.2.3. niniejszego rozdziału 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. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” 

o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html


 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1.2) odpowiednio ppkt 2.3 niniejszego rozdziału. 

W takim przypadku podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca musi samodzielnie 

spełniać warunek , o którym mowa w rozdziale V ppkt 1.2.3 SIWZ. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW   W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1.  Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia  

i dokumenty: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej 

1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp 

Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 

 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy   wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

2.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu wymienionego powyżej. 



 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty na ogólnie dostępne, 

bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie. 

2.2. wykazu wykonanych dostaw, 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 wykonywane, 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 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy;  

2.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału, składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

3. Forma dokumentów: 

3.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3.2.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust.  5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a uPzp jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 

1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

8. OFERTA WSPÓLNA  



 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo 

do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć 

do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym 

odpisie.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

W przypadku składania oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale V ppkt 1.2.3 musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie 

Na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione  

w rozdziale VI pkt 2.1 SIWZ. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą 

wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

8.3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (mail) w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

123 ze zm.) za wyjątkiem oferty i umowy, dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI  pkt 2 i następne niniejszej SIWZ składane 

są w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej (odpowiednio opatrzone własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 

przesłać: drogą elektroniczną – katarzyna.czyz@dcf.wroclaw.pl 

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 

www.dcf.wroclaw.pl 

 Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział  

w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany  

i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Czyż 

4. Adres do korespondencji listownej: 

Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław 

z dopiskiem: postępowanie nr ZP.1.2020 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:  

8 000 zł (osiem tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

mailto:katarzyna.czyz@dcf.wroclaw.pl
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2.5. 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 (Dz. U. 

z 2018r., poz. 110 ze zm.). 

3. Wadium w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w formie papierowej w oryginale na adres 

złożenia oferty albo w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

przez wystawiającego poręczenie i gwarancje na adres katarzyna.czyz@dcf.wroclaw.pl 

3.  Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

4. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy DCF: ING Bank ŚLĄSKI S.A.  

 NR KONTA 77 1050 1575 1000 0005 0269 7949 

 z podaniem tytułu: „wadium ZP.1.2020: Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej dla DCF 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;  

9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

9.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie określone w treści 

gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 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.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

1.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

1.2. ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 

czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania 
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Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 

muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo 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 przez 

notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 

tego umocowane; 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu MR, wyłącznie wtedy gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 

6. Forma oferty: 

6.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z własnoręcznym podpisem; 

6.2. Formularz Ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały 

oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do 

składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

6.3. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma 

charakter porządkowy; 

6.4. wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

6.5. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta musi się składać z: 

7.1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; 

7.2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

7.3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 

7.4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). 

8. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

8.1.  Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

8.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu 

druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na 

właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej 

kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie 

oznaczonej danymi Wykonawcy i napisem: 

 

 



 

Przetarg nieograniczony pn.: 

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu do projekcji cyfrowej  

w standardzie DCI wraz ze szkoleniem pracowników dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego 

we Wrocławiu 

ZNAK SPRAWY ZP.1.2020 

Nie otwierać przed 22.09.2020 r. przed godz. 14:30 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia                                    

22.09.2020 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Filmowego (piętro 3), 

ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 

i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu 

składania ofert. 

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 84 

ust. 2 uPzp. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14:30 w  Sali Konferencyjnej (piętro 

3) Dolnośląskiego Centrum Filmowego , ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław. 

8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

8.1. podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

8.2. otwarcie ofert w kolejności ich złożenia 

8.3. podanie nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 

9.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

9.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w 

ofertach 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cenę ofertową brutto należy podać w PLN z należnym podatkiem VAT,  

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto powinna wynikać  

z  kalkulacji cenowej zawartej w formularzu ofertowym. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację 

zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulana decyzję 

US). 

 UWAGA: Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra 

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra 

po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

4. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia z Wykonawcami będą prowadzone  

w PLN. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy.  



 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Zamawiający, po stwierdzeniu ważności ofert, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w 

oparciu o kryterium, o którym mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. Kryteria oceny i ich waga  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i wagami wyrażonymi w procentach: 

Cena (C) tj. Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 60% 

Okres oferowanej gwarancji (G) – 10% 

Parametry techniczne (PT) – 30% 

gdzie 1 % = 1 pkt 

2.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych 

ofert zostaną wyliczone według wzoru: 

Wartość punktowa C = 60*Cmin/Cbad  

gdzie: 

Cmin – cena oferty ogółem brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych 

Cbad – cena ogółem brutto badanej oferty 

60 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium 

2.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium okres gwarancji: 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji. 

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: 

Okres gwarancji na oferowany 

przedmiot zamówienia 
Liczba przyznanych  punktów 

24 miesiące 0 pkt 

36 miesięcy i więcej 10 pkt 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji oczekiwany przez 

Zamawiającego czyli 24 miesiące. 

W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, Zamawiający w celu oceny 

oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do krótszego okresu. 

2.3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium parametry techniczne, w tym: 

2.3.1. Źródło światła w oferowanym projektorze cyfrowym laserowym DCI (4K) – 

(PT 1) - waga 20 %, gdzie 1%=1pkt 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) projektora cyfrowego DCI (4K) w technologii 

laserowej z wykorzystaniem odpowiedniego źródła światła oraz po weryfikacji oferty oferowanego 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: 

Źródło światła oferowanego projektora 
cyfrowego laserowego DCI (4K) 

Liczba przyznanych 
punktów 

Zakres podstawowy: projektor cyfrowy DCI 
(4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem 
pojedynczego źródła światła 

0 pkt 

Zakres punktowany: projektor cyfrowy DCI 
(4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem 
podwójnego lub potrójnego źródła światła  

20 pkt 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej projektor cyfrowy DCI (4K) w technologii 
laserowej z wykorzystaniem pojedynczego źródła światła 
 

2.3.2. Pojemność oferowanej macierzy dyskowej (PT2) – waga 10%, gdzie 1%=1 

pkt 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanej przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) macierzy dyskowej o określonej pojemności oraz 

po weryfikacji oferty oferowanego przedmiotu zamówienia. 



 

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: 

Pojemność oferowanej macierzy dyskowej 
Liczba przyznanych 
punktów 

Zakres podstawowy: 1,5 TB netto – 3,5 TB 
netto 

0 pkt 

Zakres punktowany: powyżej 3,5 TB netto do 
5,5 TB netto  

5 pkt 

Zakres punktowany: powyżej 5,5 TB netto 10 pkt 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej pojemność oferowanej macierzy dyskowej na 
poziomie min. 1,5 TB netto. 
`  

2.4. Ocenę końcową oferty stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria 

wymienione wyżej:  

S = C + G + PT (1+2) 

S- suma punktów stanowiąca ocenę końcową  

3. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 

100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.). W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może 

żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert, a także 

dokonywać poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 uPzp.  

4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą ilością punktów. 

XIV.  WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92 

ust. 1 uPzp. 

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

4.1. umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia,  

w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 

wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 

ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach w: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. 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 (Dz. U. 

z 2020 poz. 299). 



 

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 

instytucji winny zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument zabezpieczenia 

powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

XVI. WZÓR UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki 

umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z przepisem art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy  

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp. 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

znak: ZP.1.2020 

 

.................., dn. ................. 
miejscowość 

 

Zamawiający:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE 

 UL. PIŁSUDSKIEGO 64 A 

 50-020 WROCŁAW 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

I – DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy  
(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): 

      

Siedziba Wykonawcy 
(ulica; numer; kod pocztowy; miejscowość): 

      

Adres do korespondencji 
(ulica; numer; kod pocztowy; miejscowość): 

      

NIP:        REGON:        KRS:       

Numer konta bankowego:        

OSOBA DO KONTAKTÓW 
(imię, nazwisko): 

      

Telefon:       MAIL:        

 adres strony internetowej do pobrania 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej   

      

 Status przedsiębiorcy1:  
1. Średnie przedsiębiorstwo: 

a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników 
oraz 
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro; 

2. Małe przedsiębiorstwo: 
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników 
oraz 
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 
milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów euro; 

ŹRÓDŁO: ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczące definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 
notyfikowane jako dokument nr C(2003) 
1422) Dz. U. U. E. L 124 z 20 maja 2003 r. 

Małe przedsiębiorstwo       (TAK/NIE) 

Średnie przedsiębiorstwo       (TAK/NIE) 

(jeżeli dotyczy) KONSORCJUM z 
(Nazwa Partnera;  

Siedziba – ulica, numer, kod, miejscowość):  
      

 

 



 

 
I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania ZP.1.2020 w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu 

do projekcji cyfrowej w  standardzie DCI wraz ze szkoleniem 

pracowników dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we 

Wrocławiu 
II.CENA 

OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNY Z ZAPISAMI 

SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę uwzględniającą 

wszystkie koszty wykonania zamówienia: 

(Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia szarych pól) 



 

LP Ilość  Nazwa sprzętu /usługi Cena netto  

1 2 3 4 

1  1  
Kinowy projektor cyfrowy laserowy w standardzie DCI (4K) 

     ,      zł 

2  1  
Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI  

     ,      zł 

3  1  

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z 
innych  źródeł  

(Zamawiający dopuszcza procesor wizyjny wbudowany w 
serwer) 

     ,      zł 

4  1  

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego 
umożliwiający projekcje w standardzie DCI  w formacie 

SCOPE i FLAT w sali Warszawa 

     ,      zł 

5  1  Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora  
     ,      zł 

6  1  

Źródło światła  o odpowiedniej mocy dla projekcji 
cyfrowych, w tym 3D,  dla Sali Warszawa  przeznaczonej 

do cyfryzacji   

     ,      zł 

7  1  
Układ do projekcji 3D  

     ,      zł 

8  250 

szt.  

Okulary do systemu 3D  
     ,      zł  

(cena za zestaw 250 sztuk) 

9  1  
Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy  

     ,      zł 

10  1  
Dostawa, montaż, szkolenie kinooperatorów 

     ,      zł 

Cena ogółem netto  
/suma kolumny 4/      ,      zł 

Podatek VAT (23%)       ,      zł 

CENA OGÓŁEM BRUTTO       ,      zł 

KRYTERIA POZACENOWE OCENY OFERT: 

OFEROWANY OKRES GWARANCJI NA 
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – min. 24 
miesiące  
(24 albo 36 miesięcy) 

      miesiące** 

Źródło światła w oferowanym projektorze cyfrowym 
laserowym DCI (4K) 
(z wykorzystaniem pojedynczego  albo podwójnego lub 
potrójnego źródła światła) 

       

Pojemność oferowanej macierzy dyskowej 
(podać w TB netto) 

      TB netto 
  

* jeżeli dotyczy 

*** Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje zakresy podstawowe zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ 



 

OFERUJEMY URZADZENIA: (producenta, nazwę, model, typ, nr katalogowy oferowanego 

urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego) 

 

1  
Kinowy projektor cyfrowy laserowy w standardzie DCI (4K) 

      

2  
Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI  

       

3  

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z 
innych  źródeł  

(Zamawiający dopuszcza procesor wizyjny wbudowany w 
serwer) 

       

4  

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego 
umożliwiający projekcje w standardzie DCI  w formacie 

SCOPE i FLAT w sali Warszawa 

       

5  Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora         

6  

Źródło światła  o odpowiedniej mocy dla projekcji 
cyfrowych, w tym 3D,  dla Sali Warszawa  przeznaczonej 

do cyfryzacji   

       

7  
Układ do projekcji 3D  

       
 

III. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO I OŚWIADCZENIA 

WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ ZP.1.2020, ze 

wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym ze wzorem umowy i ewentualnymi informacjami dla 

Wykonawców, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania 

oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze  umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną z rozdziału I pkt 7 i wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

VI. POTWIERDZENIE WPŁATY WADIUM 

WPŁATA WADIUM przez Wykonawcę 

WYSOKOŚĆ WADIUM DATA WNIESIENIA FORMA WADIUM 

                  

ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający 

NAZWA BANKU, NUMER KONTA,  
waluta prowadzonego rachunku 

 (wypełnić jeżeli dotyczy) 

INNE MIEJSCE – np. adres, na który Zamawiający ma 

zwrócić gwarancję wadialną 
(wypełnić jeżeli dotyczy) 

            

 



 

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 

29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje:       (wymienić czego dotyczy) zawarte są 

w następujących dokumentach:       stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 

zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.  Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1010 ) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 
Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 

       

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym 

załączniku w Ofercie. 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne 

odsyłacze. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                      ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

znak: ZP.1.2020 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ O 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp) 
/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do 

wykluczenia/ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą  

 

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem Sprzętu 

do projekcji cyfrowej w  standardzie DCI wraz ze szkoleniem 

pracowników dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we 

Wrocławiu 
 

I .  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ 

3) *) 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

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

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

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

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

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ. 

 w zakresie DOSTAW: ……………………………………….. 

(wypełnić, których dostaw dotyczy) 

2. *) składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA 

ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 



 

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

…………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:  

 w zakresie DOSTAW: ……………………………………….. 

(wypełnić, których dostaw dotyczy) 

* w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach należy załączyć do oferty  

a) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  WYŻEJ 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. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                         ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


