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Wodzisław Śląski, 25 czerwca 2019 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
inwestycyjne pn:
„CYFROWE KINO „PEGAZ” W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY”

1. ZAMAWIAJĄCY:
1) Wodzisławskie Centrum Kultury
ul. ks. płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl.,
tel. 32 455 48 55
Godziny pracy: od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
adres strony internetowej: www.wck.wodzislaw-slaski.pl
mail: sekretariat@wck.wodzislaw.pl
2) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych będzie Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk.
Wilhelma Kubsza 17, Wodzisław Śląski.
2. Wodzisławskie Centrum Kultury wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować listownie, na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma
Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres:
sekretariat@wck.wodzislaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
3.Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfrowe Kino „Pegaz” w Wodzisławskim
Centrum Kultury” nr postępowania: WCK.2.2019, w trybie przetargu nieograniczonego, a
obowiązek ich podania wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem zamówień
publicznych, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie
z przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 8 i art. 96 ust. 3), zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania.
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8. Dane osobowe przechowywane będą 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 (art. 97 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych).Dane osobowe przechowywane będą 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 (art. 97 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych).
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej
dalej ustawą Pzp.
2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie nie zostało podzielone na części.
1). Przedmiotem niniejszego postępowania jest:
dostawa oraz montaż kinowego sprzętu cyfrowego ze szkoleniem obsługi dla kina „Pegaz”
w Wodzisławskim Centrum Kultury w zakresie:
L.p
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Rodzaj sprzętu
Kinowy projektor cyfrowy 2K o parametrach umożliwiających
projekcje 2D i 3D w jakości wymaganej przez standard DCI w sali
kinowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim o
mocy odpowiedniej do ekranu o wymiarach 7,95 m x 3,45 m
Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI
Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający
projekcje w standardzie DCI w kinie Pegaz o ogniskowej dostosowanej
do wymiarów ekranu 7,95 m x 3,45 m oraz odległości projekcyjnej
16,8 m
Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora do obsługi
wszystkich funkcjonalności projektora wraz z oprogramowaniem do
kontroli, obsługi i serwisowania zaoferowanego projektora
Lampa do oferowanego projektora o mocy odpowiedniej do uzyskania
zgodnej dla standardu DCI jasności dla projekcji 2D oraz 3D na
ekranie o wymiarach 7,95 m x 3,45 m o podwyższonym
współczynniku odbicia G=1,7
Układ do projekcji 3 D współpracujący z okularami pasywnymi
jednorazowego użytku
Okulary odpowiednie do zaoferowanego systemu 3D jednorazowego
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ilość
1 szt.

1 szt.
1 szt

1 szt.
1 szt.

1 szt.
340 szt.

8.
9.
10.

użytku
Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy
Przetwornik analogowo-cyfrowy niezbędny do współpracy z
posiadanym procesorem analogowym Dolby CP 650 SR w celu
przystosowania sygnałów wyjściowych cyfrowych audio z serwera
Dostawa, montaż, uruchomienie, zestrojenie oraz szkolenie
pracowników w siedzibie Zamawiającego

1 szt.
1 szt.
1szt.

2).Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego
i oryginalnie zapakowanego wyposażenia wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie
atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Sprzęt
musi być zamontowany/ przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych
nakładów.
3).Przedmiot zamówienia
Zamawiającego.

należy

dostosować

do

warunków

sali

widowiskowej

Orientacyjne parametry sali kinowej:
- liczba miejsc siedzących: 340,
- wymiary ekranu: 7,95 m x 3,45 m,
- wymiary okienka projekcyjnego: 68 cm x 28 cm,
- głębokość okienka projekcyjnego w najkrótszym miejscu 38 cm, głębokość w najdłuższym
miejscu 54 cm,
- odległość od okienka projekcyjnego do ekranu: 16,8 m,
- wymiary kabiny projekcyjnej: szerokość - 3m, długość - 11 m.
3) Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej kabiny projekcyjnej oraz
sali kinowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w dniu 01.07. 2019 r. w godzinach od 7.00
do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 32/4554855.
4) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój Kin 2019.
6) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38.65.20.00-0 Projektory filmowe,
51.00.00.00-9 Usługi
instalowania
sprzętu
komputerowego),
80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu.

(z

wyjątkiem

oprogramowania

7) Jeżeli w dokumentacji przetargowej wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te
wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji
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wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard
wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w
dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne”, tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od
przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez
Zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, a wskazaniu temu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
8) Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, co oznacza, iż dopuszcza się
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
9) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego”.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 września 2019 roku
5. OKRES GWARANCJI:
Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego – Załącznik nr 1proponowanego przez siebie okresu gwarancji w pełnych latach. Bezwzględne wymagane
minimum to 2 lata, maksimum to 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 pkt. 6 i 7 USTAWY Pzp,
AUKCJA ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych dostaw.
2) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23.
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający nie wymaga spełnienia
szczegółowych warunków.
8.3 Dodatkowo Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy, o których mowa
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca
podlegający badaniu uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
1). Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ powinien zawierać cenę
oferowanych produktów, okres gwarancji oraz dane (producent, typ, nazwa, model, opis)
umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu – tabela pkt 11 Formularza
ofertowego,
b) oświadczenia w formie w zakresie wskazanym w załącznikach do SIWZ tj:
- oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
- zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
2). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o których mowa w pkt 9.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
3). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu:
- zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1.
niniejszej SIWZ.
4). 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:
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- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1.
niniejszej SIWZ
5). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
6). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
7). W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 z późn. zm.).
8). Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie złoży
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający 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.
9). Forma składanych dokumentów:
a) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem,
b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
c) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
d) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
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e) Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
10. WYKONAWCY
ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCY

SIĘ

O

UDZIELENIE

1). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku, gdy
upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
3) Każdy z wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu. Natomiast warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ cenę ofertową
brutto za realizację przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 3 niniejszej SIWZ.
2) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
3) Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach
jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty
wytworzenia lub koszty własne.
4) Podana cena brutto jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie
podlegać waloryzacji, z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana
wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
5) Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę
brutto (tj. wraz z należnym podatkiem VAT).
6) Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.
7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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8) Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 ww ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9) Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10) Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 , z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:
Cena brutto - 60% = 60 pkt
Gwarancja jakości - 40% = 40 pkt
2. Kryterium: cena brutto
Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego poniżej:

XA =

cena min

cena oferowana

 60pkt

3. Kryterium: okres gwarancji jakości
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
w oparciu o poniższe kryteria:
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2 lata - 0 pkt
3 lata – 10 pkt
4 lata – 30 pkt
5 lat i powyżej - 40 pkt.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4
ustawy Pzp).
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
14. INFORMACJE 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 pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp),
dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ
4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
w formie elektronicznej winny być kierowane na adres sekretariat@wck.wodzislaw.pl
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5) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania
6) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym swój adres e-mail.
7) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
- Maciej Meisel tel.:32 455 48 55; 784 008 944 od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 15:00.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym pkt. SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
15.
TRYB
UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ
DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚCI

1) Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający
zobowiązany jest na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 15.1 niniejszej SIWZ.
3) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15.1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5) Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie
Internetowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
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17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, cenę ofertową brutto i netto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, oświadczenia RODO, okresu gwarancji,
a także informację, czy zamówienie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy itd.,
2) oświadczenia wymienione w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy (jeżeli wykonawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia
pełnomocnika – jak w punkcie 10 SIWZ),
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – w przypadku powołania się na zdolność podmiotu
trzeciego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.
3.Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który
nie jest wystawiony przez wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być
opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania
w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym
przypadku upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów musi być dołączone
do oferty).
4. Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości
odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową
spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem
art. 230 kodeksu spółek handlowych.
5.W przypadku podpisania oferty oraz dokumentów określonych w pkt 17 SIWZ przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były spięte w sposób uniemożliwiający
dekompletację oferty, bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.
7.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (również przy użyciu korektora) powinny
być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę
dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na zamówienie.
Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę
zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach
składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest
uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
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9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
13.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 15 niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
18. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT
1) Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
2) Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Wodzisławskie Centrum Kultury
Sekretariat
ul. ks. płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski
oraz powinna być opisana następująco:
Oferta przetargowa na zadanie inwestycyjne pn.:
„CYFROWE KINO „PEGAZ” W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY”
Nr sprawy:WCK.2.2019
oraz powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu,
adresem e-mail oraz dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem 10 lipca 2019 r. godz. 11.00”
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem oraz w innym miejscu niż to, które
wynika z pkt 19 SIWZ ponosi Wykonawca.
19. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
l Oferty należy składać na adres:
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Wodzisławskie Centrum Kultury
Sekretariat
ul. ks. płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski
nie później niż do dnia 10.07.2019 r., do godz. 10.30.
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3) W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ją
wykonawcy.
4) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
b) zamienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
20. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2019 r. o godz. 11.00 w pok. 12
w budynku WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY przy ulicy ks. płk.
W. Kubsza 17.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4) Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zamieści
na stronie www.bip.wck.wodzislaw.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny i okresu gwarancji proponowanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie.
6) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
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U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca najpóźniej w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
9) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
10) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o czym poinformuje wykonawcę.
21. WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE
OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

OCZYWISTYCH

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,
w tym zwłaszcza zmiany ceny, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach, np.:
- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
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- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia.
22. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1.Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są we wzorze umowy –
Załącznik nr 5.
2. Przyjmuje się, że zapisy wzoru umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty
zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące
wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
23. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1.Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
24. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.Odwołanie wnosi się wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.
3.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 1/2, ust. 2 pkt 1/2, ust. 3
pkt 1/2 ustawy Pzp.
Załączniki:
1. formularz oferty,
2. oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczeniu z postępowania,
3. oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego,
5. wzór umowy.
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