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1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1. Zamawiający:
STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU- BIAŁEJ
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, numer wpisu do rejestru 93/2016,
NIP: 547-21-58-573,
REGON: 363661944
ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 63 41
E-mail: sekretariat@sfr.com.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.sfr.com.pl
1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/
Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).
Identyfikator postępowania ocds-148610-3405f612-f613-11ec-9a86-f6f4c648a056
Dodatkowo informacje o postępowaniu będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego:
http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne
1.3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z
możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) zwaną
dalej: „uPzp” lub „ustawa Pzp”.
1.3.1. Zamawiający dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwość negocjacji w celu

ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych.
1.3.2. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny oraz okresu gwarancji.
1.3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty
niepodlegające odrzuceniu oraz w kryterium sumy dla oceny ofert „cena” i okresu gwarancji
„gwarancja” ich oferty uplasują się na pozycjach od 1 do 3.
1.4. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia nieprzekraczającej próg unijny.
1.5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy
wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
1.6. Definicje. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
 Ustawie - bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj..),
 Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsza SWZ,
 Postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez
przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których
podstawą są warunki zamówienia ustalone przez Zamawiającego, prowadzące do wyboru
najkorzystniejszej oferty, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego
unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności
w tym postępowaniu,
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 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej;
 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
 Konsorcjum – należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
 Dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub
dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub
opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i
wymagań,
 SWZ, specyfikacji – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację warunków zamówienia,
 Rozporządzeniu – podmiotowe środki dowodowe - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2415),
 Rozporządzeniu - środki komunikacji elektronicznej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Nazwa zadania: „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem” dla
potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
SFR zamierza zwiększyć precyzję i wydajność w realizacji kontroli analogowych materiałów
światłoczułych, zarówno zastosowanych w archiwizacji wieczystej filmów, jak i materiałów
archiwalnych poddawanych rekonstrukcji, poprzez instalacje stołu przeglądowego nowej generacji.
2.2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków również ze środków zewnętrznych, a w szczególności
pochodzących od Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji
celowej.
2.3. Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38600000-1 Przyrządy optyczne,
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo,
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo,
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2.4. Przedmiotem zamówienia jest skaner filmowy z funkcją stołu przeglądowego przeznaczony do obsługi
zarówno archiwalnych jak i współczesnych materiałów filmowych na taśmach 35mm, z możliwością
dalszej rozbudowy o kolejne moduły - 8 mm i 16 mm, przystosowany do pracy z materiałami
pozytywowymi i negatywami na podłożu acetatowym oraz negatywami (intermediate) i pozytywami i
na podłożu poliestrowym oraz z materiałami archiwalnymi na podłożu nitrocelulozowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje : zakup, dostawę, wniesienie do wskazanego pomieszczenia w Willi
Rotha (siedzibie Zamawiającego), zainstalowanie, uruchomienie, kalibracja oraz przeszkolenie
maksymalnie 3 pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, które będzie
obejmowało wszystkie istotne elementy standardowej eksploatacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest kompletny skaner do światłoczułych materiałów filmowych,
dedykowanych, w szczególności do skanowania archiwalnych kolorowych materiałów filmowych 35
mm: negatywowych, pozytywowych i pośrednich (intermediate).
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2.5. Skaner filmowy powinien :
umożliwiać pracę z materiałami z uszkodzoną perforacją, ze zniekształconym podłożem,
posiadać system analizy obrazu w rozdzielczości minimum 5K, który pozwala na uzyskanie
pełnej klatki obrazu wraz z fragmentem perforacji,
posiadać możliwość zapisania wynikowych plików obrazu w profesjonalnych formatach
plikowych wideo.
2.6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wolny od wszelkich wad
fizycznych i prawnych.
2.7. Na dostarczony sprzęt (urządzenia) i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres
nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia jest oceniany w kryterium oceny
ofert.
2.8. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Jeżeli Dostawca
nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, może zlecić ich
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody
Sądu - tzw. wykonanie zastępcze.
3. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych:
3.1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do
przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie
znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się
zastosowanie rozwiązań równoważnych.
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. Równoważność pod względem parametrów technicznych,
użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
3.2. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych
w ofercie wykonawcy.
4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
4.1. Cena ofertowa, ma uwzględniać zakres określony w SWZ oraz ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach
treści SWZ jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy.
4.2. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania, dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu
zamówienia, koszt szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji, koszt
licencji na oprogramowanie i bazy danych, koszt udzielenia gwarancji, koszt ubezpieczenia do dnia
(włącznie) protokolarnego przekazania go Zamawiającemu, a także wszelkie inne koszty nie
wymienione explicite, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy.
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4.3. Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO, podana w Formularzu oferty, która musi uwzględniać
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i
podatki, do których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
4.4. Cenę brutto w Formularzu Oferty należy podać w złotych (PLN) lub euro (EURO) wraz z należnym
podatkiem VAT. Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje wybraną walutę, w której będą się
rozliczały Strony z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z poniższą zasadą.
UWAGA: Zaokrąglenia ceny w PLN 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. Trzeciej
cyfry nie zaokrągla się.
4.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został we wzorze umowy
(Załącznik nr 9 do SWZ).
4.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2020 r. poz.
106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4.7. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
4.7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
4.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
4.7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4.7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
4.8. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy
wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
4.9. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków
opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.
4.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
4.11. Zamawiający dokona płatności w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
5. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH, PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA
POLEGAJĄCEGO NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH DOSTAW
5.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
5.1.1. Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i zostanie
odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.1.2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę urządzenia, którego części składowe, już na etapie
kompletowania przez Wykonawcę, muszą być kompatybilne. Dopuszczenie możliwości wykonania
dostawy przez różnych sprzedawców, może doprowadzić do sytuacji, że Zamawiający otrzyma tylko
np. monitor, który bez pozostałych zamówionych części składowych nie będzie spełniał swojej
funkcji i będzie bezużyteczny.
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W ocenie Zamawiającego dalszy podział zamówienia lub dopuszczenie składania ofert częściowych
dla poszczególnych części składowych urządzenia tj. skanera, stołu i monitora robót jest
nieekonomiczne i niecelowe oraz może spowodować znaczne problemy z terminowością dostawy.
Dopuszczenie możliwości dostaw przez różnych sprzedawców z pewnością podniesie koszty
transportu, opłat celnych oraz ubezpieczenia, które sumarycznie mogą przekroczyć koszt transportu
kompletnego urządzenia poniesionego przez jednego sprzedawcę.
Również dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi byłoby bardzo
utrudnione. Zamawiający rozpoczynając postępowanie ma na celu otrzymanie kompletnego
urządzenia, które bez zbędnej zwłoki mógłby zacząć użytkować.
5.2.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający:
5.2.1. przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,
5.2.2. nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem przypadków zaistnienia jednej z
sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp,
5.2.3. nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
5.2.4. nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp,
5.2.5. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców
mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz innych wykonawców,
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób
społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
5.2.6. nie przewiduje udzielania zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp,
5.2.7. nie przewiduje możliwości ani nie wymaga od Wykonawcy złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
czym mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp,
5.2.8. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
5.2.9. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez Wykonawcę lub
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp,
5.2.10. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
5.2.11. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5.2.12. nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, nie przewiduje złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku .
7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
7.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, zawiera Załącznik nr 9 do SWZ .
7.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 9 do
SWZ.
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7.1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4
oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w SWZ w punkcie
23 SWZ.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1. nie podlegają wykluczeniu:
8.1.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

8.1.2.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

8.1.3.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia fakultatywne).

8.1.4.

W przypadku zaistnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, co może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.1.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5,
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1)
2)

3)

8.1.6.

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.
9.1.5., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w pkt.. 11.1.5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę.

8.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
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8.2.1.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

8.2.2.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

8.2.3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

8.2.4.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie
i instalacji urządzenia do postprodukcji lub produkcji filmowej (w szczególności skanera
filmowego lub stołu przeglądowego) o wartości min. 500 000,00 złotych brutto.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.
Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w dostaw powinny zawierać informację dot.
odbiorcy, opisu przedmiotu dostawy, jej wartości i okresu wykonania.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN należy przyjąć jako kurs
przeliczeniowy średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut
dostępne
są
pod
następującym
adresem
internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. Mając na uwadze art. 117 ust. 1
ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden
wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane
w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia
potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który
powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek;
8.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w SWZ metodą
spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu.
8.6. Poleganie na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu [art. 118 ustawy Pzp]:
8.6.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 SWZ).
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8.6.2.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 9.6.1.
SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

8.6.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.6.2.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9.6.2.1.
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:




zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8.6.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.

8.6.4.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 11 SWZ, dotyczących tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.

8.6.5.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8.6.6.

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 tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.6.7.

Przepis art. 122 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania
dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu na inny podmiot, albo wykazanie spełniania
warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie
składania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] Wykonawca opierał
się, w tym zakresie, na zdolnościach innego podmiotu lub podmiotów.
Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na
etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie
późniejszym [uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał
podmiotu udostępniającego zasoby.
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9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ
INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
9.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
9.1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
9.1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 9.1 i 9.2 SWZ (załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Oświadczenie, składają odrębnie:


wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;



podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

9.1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź
do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy
również spółki cywilnej);
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w
postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające
pełnomocnictwo) lub notariusz.
9.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca,
korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Zobowiązanie (np. w postaci oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (lub inny podmiotowy środek dowodowy)
zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
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9.1.5.

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
Oświadczenie, przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy oświadczenie
zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone osobistym lub zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

9.2.

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie:
Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
9.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
9.2.1.1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
9.2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania :
9.2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do
SWZ.

10.

FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
10.1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej.
10.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym
rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
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pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
10.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 11.2, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zwane dalej w
niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej w niniejszym rozdziale
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
10.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
10.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt. 11.6, dokonuje w przypadku:
10.7.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
10.7.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
10.7.3. innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
10.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt. 11.7. może dokonać również notariusz.
10.9. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie,
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
10.10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
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odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
10.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt. 11.11, dokonuje w przypadku:
10.12.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
10.12.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
10.12.3. pełnomocnictwa – mocodawca.
10.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 11.12. może dokonać również notariusz
10.14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
10.15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
10.15.1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
10.15.2. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
10.15.3. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
10.15.4. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
10.16. Komunikacja ustna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub
dokumentów zamówienia lub ofert.
10.17. Oświadczenia i dokumenty przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą
uwzględniane i rozpatrywane.
10.18. Zaleca się, aby korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć numerem referencyjnym
sprawy, tj.: 17/2022/DI.
11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE
O
WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
11.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
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11.3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk
„Przeglądaj postępowania/konkursy”).
11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
11.6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów
elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
11.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności”),
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako
załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie
będą miały bezpośredniego zastosowania.
11.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza
się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
11.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze
do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego
lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje
się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Zamawiający zaleca:
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- stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z
podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik
podpisu);
- użycie znacznika czasu.
11.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga
posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie eZamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin
Platformy eZamówienia.
11.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sfr.com.pl (nie dotyczy składania
ofert) w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.
11.17. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).
12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
12.1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na https://ezamowienia.gov.pl
12.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12.4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym
postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na https://ezamowienia.gov.pl
12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na https://ezamowienia.gov.pl/.
12.6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
13.1. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 04 sierpnia 2022 roku.
14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni.
14.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym treść oferty musi odpowiadać treści
SWZ.
15.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
15.4. Zamawiający zaleca:
- stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym
dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),
- użycie znacznika czasu.
15.5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
15.6. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz
warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług
zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
15.7. Oferta w terminie składania winna zawierać:
15.7.1. wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;
15.7.2. wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ;
15.7.3. pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z innych
dokumentów);
15.7.4. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3, 4 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
15.7.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, przedstawia także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby;
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15.7.6. podmiotowe środki dowodowe
15.7.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione
innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy
złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby;
15.7.8. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące,
które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej.
15.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
15.9. Zalecenia (rekomendacje) Zamawiającego:
15.9.1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego
dalej Rozporządzeniem KRI.
15.9.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
15.9.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:


.zip



.7Z.

15.9.4. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
15.9.5. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
15.9.5.1. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
(elektronicznych formatów danych, np. *.doc, *.docx, *.rtf, .*xps, *.odt.) składających się
na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
15.9.5.2. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć wewnętrznym podpisem XAdES,
który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden
plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
15.9.5.3. W przypadku zewnętrznego podpisu XAdES Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
15.9.5.4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
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15.9.5.5. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
15.9.6. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
15.10. Jeśli wykonawca pakuje pliki (np. w plik ZIP), Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego
pliku przed skompresowaniem. Niemniej, niezależnie od podpisania każdego pliku z osobna, czy
wszystkich plików łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego, uznaje się, że podpis złożony pod
zestawem plików (w tym *zip) obejmuje całość zawartych w nim danych, z tym, że:
−

w przypadku elektronicznych dokumentów własnych (wykonawcy) prawidłowe podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne ze sporządzeniem dokumentu
elektronicznego w oryginale,

−

w przypadku opatrzenia pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej),

−

w przypadku skompresowania dokumentów już wcześniej podpisanych (np. przez konsorcjanta czy
podmiot udostępniający zasoby) uznawany jest podpis konsorcjanta, podmiotu udostępniającego
zasoby.

15.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15.12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.13. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
15.14. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
15.15. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofercie lub oświadczeniu
Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
15.16. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy wraz z
załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich
informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5
ustawy Pzp.
15.17. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się na
wniosek.
15.18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
15.19. Zgodnie z rozporządzeniem 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) zwane dalej „RODO”, obowiązek
informacyjny określony w art. 13 lub art. 14 RODO ciąży na Wykonawcach, którzy pozyskali dane
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osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach (np. osób, których dane służą
do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do
realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane
jako podwykonawca). W takim przypadku Wykonawca oświadcza w formularzu oferty, że 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. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
15.20. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia
okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).
16. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
16.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
16.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.1.3 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
16.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o
wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
16.5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
16.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w
odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza
jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub
przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
16.6.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
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16.7.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji
zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie,
do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
16.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
16.9. Dopuszcza się, aby wadium (o ile dotyczy) zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.9.1.
16.9.1.
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego
musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki
zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. PODWYKONAWCY
17.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
17.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
17.3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie
w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj.
bez udziału podwykonawców.
17.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia
(jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
17.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, 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.
17.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy
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18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
18.1. Cena ofertowa, ma uwzględniać zakres określony w SWZ oraz ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach
treści SWZ jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy.
18.2. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania, dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu
zamówienia, koszt szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji, koszt
licencji na oprogramowanie i bazy danych, koszt udzielenia gwarancji, koszt ubezpieczenia do dnia
(włącznie) protokolarnego przekazania go Zamawiającemu, a także wszelkie inne koszty nie wymienione
explicite, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy.
18.3. Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO, podana w Formularzu oferty, która musi uwzględniać
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i
podatki, do których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów. Prawidłowe
ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
18.4. Cenę brutto w Formularzu Oferty należy podać w euro (EURO) albo w dolarach amerykańskich (USD)
albo w funtach brytyjskich (GBP) wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca w Formularzu oferty
wskazuje wybraną walutę, w której będą się rozliczały Strony z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z poniższą zasadą.
UWAGA: Zaokrąglenia ceny w PLN 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. Trzeciej cyfry nie
zaokrągla się.
18.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy
(Załącznik nr 9 do SWZ).
18.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2020 r. poz.
106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
18.7. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
18.7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
18.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
18.7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku
18.7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
19. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz TERMIN OTWARCIA OFERT
19.1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 06.07.2022r., do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022r., o godz. 10:30 .
19.3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 20.1. niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
19.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
19.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
19.4.2. cenach zawartych w ofertach.
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19.5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera oferty,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
19.6. Wykonawca przygotowuje ofertę (oprócz formy wskazanej w załączniku Nr 1 do SWZ) przy pomocy
interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i
zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
19.7. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym”
zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z
jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
19.8. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera
użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać
na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
19.9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system
prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym
znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
19.10. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu
(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z
ofertą.
19.11. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
19.12. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.
19.13. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą
pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
19.14. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19.15. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując
o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym
Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO
dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
19.16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
19.17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje
ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
19.18. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
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19.19. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
19.20. W sytuacji, o której mowa w pkt 20.19. zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia informację
o zmianie terminu otwarcia ofert.
19.21. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19.22. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informacje o
których mowa w art. 222 ustawy (tj. o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach).
19.23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający zaleca złożenie oferty na 12 godzin przed terminem
składania ofert.
19.24. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
20. OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT
20.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im
odpowiednio wagę procentową :
KRYTERIUM nr 1 : CENA OFERTOWA - 60 pkt (C) = Cena oferty brutto
Ocena porównawcza. Waga kryterium ceny = 60%
Liczbę punktów ( C ) wg kryterium ceny oferty brutto oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = ------- x 60
Cob
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Ceny podane w ofertach przez Wykonawców w różnych walutach (EURO, USD albo GBP), na potrzeby
oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu
opublikowanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
KRYTERIUM nr 2 : OKRES GWARANCJI (G) – 40 pkt = okres gwarancji dla przedmiotu
zamówienia podany w ofercie w miesiącach
Kryterium okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru
przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia i będzie rozpatrywany na podstawie okresu
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający w kryterium Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia będzie przyznawał punkty wg
wzoru:
60 miesięcy = 40 pkt , 48 miesięcy = 30 pkt , 36 miesięcy = 20 pkt , 24 miesiące = 10 pkt ,
23 miesiące i poniżej = 0 pkt , 61 miesięcy i powyżej = 40 pkt
1.

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji albo wskaże więcej niż
jeden okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje krótszy z nich. Wskazanie
okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy nie będzie dodatkowo punktowane (Wykonawca
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otrzyma 40 pkt.). Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 24 m-cy, będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2018r. poz. 174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć.

3.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie 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. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów W wyliczoną
wg. wzoru: W = C + G; gdzie W to łączna liczna punktów oferty ocenianej, C – liczba punktów uzyskana
w kryterium nr 1 przez ofertę ocenianą, G – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2 przez ofertę
ocenianą,
20.2.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
20.2.1. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 19.2., Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę

20.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek
wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za
wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp.
20.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
20.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
20.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 21.5, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
21. INFORMACJA O TRYBIE OCENY OFERT
21.1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
21.2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
21.3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o
których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
21.4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie
unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w
ustawie Pzp.
21.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
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21.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która
zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru
oferty określonych w niniejszej SWZ).
21.7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz na stronie prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie stosownej
informacji. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których
mowa w art. 253 ustawy Pzp.
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
22.1.

Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

22.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu
informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z
realizacją umowy.
22.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ustawy
Pzp.
22.4. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,
Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej
dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
22.5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany będzie do:
22.5.1. złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o
ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia,
22.5.2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych
podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
22.5.3. złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
(jeżeli dotyczy).
22.5.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 24.5 SWZ
oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
23. INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWIE RAMOWEJ
23.1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
23.2. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
24.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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24.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469
pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
24.4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
24.6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
24.7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
24.8. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się:
„1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których
wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki.”
24.9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień
publicznych”.
24.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
24.11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna
do Sądu Najwyższego.
25. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
25.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
25.1.1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kłusak, tel.: +48 33812 63 41, e-mail:
sekretariat@sfr.com.pl, Adres: ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, Polska, z dopiskiem „do
Inspektora Ochrony Danych”;

25.1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Zakup wraz z dostawą
sknera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”;
25.1.3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj.), dalej „ustawa Pzp”;
25.1.4. dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
25.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
25.1.6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
i dane nie będą profilowane;
25.1.7. posiada Pani/Pan:


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



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




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



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

25.1.8. 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.

*

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

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
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27. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

-

Załącznik Nr 4

-

Załącznik Nr 5

-

Załącznik nr 6

-

Załącznik Nr 7

-

Załącznik nr 8
Załącznik Nr 9

-

wzór Formularza oferty
Opis przedmiotu zamówienia
wzór Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
w zakresie przesłanek wykluczenia oraz w zakresie przesłanek spełnienia
warunków udziału (złożyć wraz z ofertą)
wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (złożyć wraz z ofertą)
wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (złożyć wraz z ofertą – jeżeli
dotyczy)
wzór oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia na podstawie art. 117 ust.4 ustawy (złożyć wraz z ofertą – jeżeli
dotyczy)
wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (składane
na wezwanie Zamawiającego - jeżeli dotyczy)
wzór wykazu dostaw (składane na wezwanie Zamawiającego)
projekt umowy
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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
Nazwa i adres WYKONAWCY1
Nazwa/Imię, nazwisko Wykonawcy:
……………………………….…………………………………………………………………….……………….
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica .............................................................................................nr domu……….. .................................. ………..
kod .............................................................. miejscowość .......................................................................... ………...
powiat ........................................... województwo ..................................................................................... ………...
tel.: .......................................

fax:……………………….. e-mail: ….………………..………………………

NIP: .....................................

Bank/Nr konta:.................................................................................... ………..

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
(imię i nazwisko) .................................................... tel ................................ e-mail .................................
Osoba (osoby) uprawniona do podpisania umowy:..…………………..……………………….……………,
OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa skanera z
funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem” dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w
Bielsku-Białej
1. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SWZ (ze wszystkimi załącznikami, ewentualnymi
Informacjami dla Wykonawców), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy
przedmiot zamówienia, opisany szczegółowo w SWZ i załącznikach do niej za cenę uwzględniającą
wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz zobowiązujemy się zrealizować w zakresie i terminie
ustalonym w SWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej wymienionych warunkach:
CENA OFERTOWA NETTO(1)::

PLN/EURO/*

Kwota podatku VAT (stawka: ……… %)

PLN/EURO/*

CENA OFERTOWA BRUTTO:

PLN/EURO/*

*należy wybrać walutę
2. Udzielam/my gwarancji na dostarczony sprzęt (urządzenia)/oprogramowanie oraz wsparcia technicznego
na okres: (należy wybrać (X) jeden oferowany okres gwarancji)
(

24 miesięcy (…..) od daty podpisania protokołu odbioru technicznego lub
36 miesięcy (.….) od daty podpisania protokołu odbioru technicznego lub

1

Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany
Lider występuje w imieniu tzw. Konsorcjum.
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48 miesięcy (…..) od daty podpisania protokołu odbioru technicznego lub
60 miesięcy (.….) od daty podpisania protokołu odbioru technicznego.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 23 grudnia 2022 roku
4. Zgodnie z art.225 ust. 1 uPzp oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty będzie / nie będzie (niewłaściwe
skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.
** W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego Wykonawca wskazuje:
a.
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego:
b.
wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku:
c.
stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie:
Punkt a-c powyżej wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u
Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia)
podatku VAT.
5. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.
6. Niniejszym oświadczam/y, że:
5.1.

zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

5.2.

zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umownymi załączonymi do SWZ,
akceptujemy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

5.3.

w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;

5.4.

najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczymy Zamawiającemu „Wykaz zaoferowanych
urządzeń”, które zawierać będą informacje nt. nazwy urządzenia, producenta, modelu oraz
parametrów technicznych i będą spełniały wymagania Zamawiającego opisane w SWZ i
załącznikach;

5.5.

zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w SWZ;

5.6.

przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia tzn.:
a. przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,
b. przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
c. przedmiot umowy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez
Wykonawcę, a podpisanie i wykonanie niniejszej umowy przez Strony, nie naruszy ani też nie
będzie stanowiło podstawy do odwołania lub unieważnienia zobowiązania Wykonawcy, czy też
innego postanowienia umowy.

5.7.

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ, czyli przez okres 30 dni licząc
od dnia składania ofert;
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6.

Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe
środki dowodowe są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych pod
adresem strony internetowej: …………………..…….………………. lub są w posiadaniu
Zamawiającego, gdyż zostały złożone w postępowaniu nr ……………………..…….………. (należy
wpisać znak sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, które jest
w posiadaniu zamawiającego) i są nadal aktualne.

7.

Oświadczam/y, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów ……………………..……..
wydzielonych oraz zawartych w pliku o nazwie
…………………………………………….……………., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do
niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Oświadczam/y, że:
 nie polegam na zasobach innych podmiotów *
 polegam na zasobach innych podmiotów*:

8.

Nazwa i adres podmiotu
udostępniającego zasób Wykonawcy

Zdolności techniczne lub zawodowe
udostępniane Wykonawcy przez podmiot
udostępniający zasoby

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie
będzie wykazywał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie będzie polegał na zasobach
podmiotów je udostępniających).
9.

Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem:
 zamierzam/y wykonać samodzielnie*
 zamierzam/y powierzyć podwykonawcom*.
Część zamówienia, której
L.p. wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawców
(o ile są znane)

Oświadczamy, że w przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału podwykonawców,
będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, tak jakby to były
nasze działania lub uchybienia.
10.

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
następujących towarów/usług ..………………………………………………………*
Wartość ww. towarów lub usług bez podatku wynosi ……………………………………………*
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Rodzaj wykonawcy:

11.

-

mikroprzedsiębiorstwo*

-

małe przedsiębiorstwo*

-

średnie przedsiębiorstwo*

-

jednoosobowa działalność gospodarcza*

-

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

-

inny rodzaj *

Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu
osobno.
Oświadczam/y, że:

12.

uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę wszystkich
osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w
związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dot. wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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);
b) poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione
Zamawiającemu;
c) poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż
załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.
a)

* - niepotrzebne skreślić
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie
z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w
dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest skaner filmowy z funkcją stołu przeglądowego przeznaczony do obsługi
zarówno archiwalnych, jak i współczesnych materiałów filmowych 35mm z możliwością dalszej rozbudowy
o kolejne moduły - 8 mm i 16 mm, przystosowany do pracy z:
 materiałami pozytywowymi i negatywami na podłożu acetatowym oraz negatywami
(intermediate) i pozytywami i na podłożu poliestrowym oraz z materiałami archiwalnymi na
podłożu nitrocelulozowym,
 materiałami z uszkodzoną perforacją, ze zniekształconym podłożem,
 systemem analizy obrazu w rozdzielczości minimum 5K, który pozwala na uzyskanie pełnej
klatki obrazu wraz z fragmentem perforacji.
2. Skaner filmowy będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać również możliwość zapisania
wynikowych plików obrazu w profesjonalnych formatach plikowych wideo.
3. Zakup skanera filmowego z funkcjami stołu przeglądowego do materiałów na taśmach 35mm
obejmuje:
3.1. zakup i dostawa kompletnego skanera do światłoczułych materiałów filmowych, dedykowanych w
szczególności do skanowania archiwalnych kolorowych materiałów filmowych 35 mm: negatywowych,
pozytywowych i pośrednich (intermediate);
3.2. stanowisko zarządzania skanera, musi być wyposażone w monitor komputerowy do obsługi skanera oraz
do podglądu skanu i stabilności perforacji, klawiaturę i mysz;
3.3. wniesienie do wskazanego pomieszczenia w Willi Rotha (siedzibie Zamawiającego),
zainstalowanie, uruchomienie, kalibracje oraz przeszkolenie pracowników
Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga:
4.1. aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy,
4.2. był wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
5. Kryteria podstawowe
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zamierza zwiększyć precyzję i wydajność w realizacji kontroli
analogowych materiałów światłoczułych, zarówno zastosowanych w archiwizacji wieczystej filmów, jak i
materiałów archiwalnych poddawanych rekonstrukcji, poprzez instalacje skanera filmowego
z funkcją
stołu przeglądowego nowej generacji.
6. Skaner musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
6.1. musi posiadać możliwość skanowania materiałów światłoczułych negatywowych, pozytywowych oraz
pośrednich (intermediate) w formatach: 35mm o długości nie mniejszej niż 300mb;
6.2. musi posiadać możliwość skanowania materiału ze sklejkami zakładkowymi (podwójna grubość taśmy);
6.3. musi dysponować rozdzielczościom skanowania materiału filmowego 35mm: min 6,5K (overscan łącznie z perforacją);
6.4. musi posiadać możliwość skanowania w „czasie rzeczywistym”, tj. z prędkością do minimum 25 fps;
6.5. musi posiadać możliwość realizowania szybkich przeglądów taśmy z prędkością do 60fps;
6.6. musi posiadać możliwość zmiany naprężenia taśmy filmowej z poziomu oprogramowania;
6.7. musi umożliwiać odczyt i digitalizację dźwięku optycznego.
7. Skaner filmowy z funkcjami stołu przeglądowego, będący przedmiotem zamówienia, musi co najmniej
uwzględniać:
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7.1. możliwość jego rozbudowy o moduły/licencje umożliwiające skanowanie taśmy 8mm, 9,5mm, 16mm,
S16mm, 17,5mm, 28mm;
7.2. możliwość jego rozbudowy o moduł/y umożliwiające odczyt i digitalizację dźwięku magnetycznego z
taśmy w formatach 35mm i 16mm (analogowy zapis magnetyczny - SepMag);
7.3. musi posiadać wyjściowe (natywne) formaty plików:
7.3.1. sekwencje plików DPX (10bit log.,10bit lin., 16bit log. i 16bit lin.);
7.3.2. sekwencje klatek TIFF 16 bit;
7.3.3. w przypadku odczytu ścieżki dźwiękowej, plik PCM audio wave (kHz: 44,1; 48,0, 96,0; bit: 16,
24);
7.4. możliwość wygenerowania pliku przeglądowego, zgodnego z zeskanowanym materiałem w standardach:
min. MPEG-2, H264, QT ProRes, Wave;
7.5. możliwość generowania kilku plików wyjściowych w jednym procesie skanowania (min. DPX, H264,
QTProRes, Wave);
7.6. możliwość oświetlenia światłem rozproszonym z zastosowaniem komory dyfuzyjnej oraz oświetlenia
LED;
7.7 programowanie parametrów skanu niezależnie dla każdego wskazanego ujęcia;
7.8. regulacje poziomów ekspozycji, poprzez zmianę natężenia strumienia światła, również z uwzględnieniem
podziału na różne sekwencje ujęć lub scen.
7.9. optyczny lub mechaniczny system stabilizacji obrazu „Pin registered” (bez zastosowania zewnętrznego
oprogramowania stabilizującego), pracę w trybie stabilizacji mechanicznej i/lub optycznej nie
powodująca uszkodzeń perforacji i emulsji światłoczułej;
7.10.system transportu skanowanej taśmy, który nie powoduje nieliniowych zniekształceń obrazu, w tym
rozostrzeń;
7.11.możliwość skanowania materiałów o dużym skurczu taśmy filmowej, tj. minimum 4%.
7.12.możliwość skanowania materiałów o gęstości optycznej do wartości co najmniej 4.0.
8. Ponadto przedmiotowy skaner filmowy z funkcjami stołu przeglądowego musi posiadać automatyczne
wznawianie skanowania po zatrzymaniu spowodowanym zerwaniem, lub innym uszkodzeniem
(nieprawidłowe sklejki itp.), w taki sposób aby plik wyjściowy (również dźwiękowy) był ciągły. Proces ten
ma odbywać się bez konieczności ponownego skanowania całego nośnika. Skaner powinien posiadać
zintegrowany stół wyposażony w dolne podświetlenie, na którym można przeprowadzić inspekcję oraz
naprawę taśmy filmowej (sklejki). Stół ten powinien też służyć do naprawy taśmy, w razie jej zerwania w
trakcie skanowania, bez konieczności zdejmowania taśmy ze skanera.
9. Skaner filmowy musi być wyposażony:
9.1. w możliwość oceny parametrów sygnału wizyjnego, w postaci wykresów składowych RGB;
9.2. procesor koloru z możliwością ustawiania parametrów Lift/Gamma/Gain.
10. Proces transferu do macierzy roboczej powinien być zarządzany z poziomu stacji roboczej skanera.
11. Proces skanowania musi być zarządzany z dedykowanego zdalnego stanowiska GUI, odległego nie dalej niż
4m.
12. Stanowisko zarządzania skanera, musi być wyposażone w monitor komputerowy do obsługi skanera oraz do
podglądu skanu i stabilności perforacji, klawiaturę i mysz.
12.1.Minimalne parametry monitora:
12.1.1. minimum 24 cale,
12.1.2. minimum jedno wejście HDMI,
12.1.3. minimum rozdzielczość full HD,
12.1.4. panel IPS lub równoważny
13. Stacja robocza skanera, powinna być umieszczona w pomieszczeniu razem ze skanerem.
13.1. Parametry techniczne stacji roboczej, powinny umożliwiać pełną obsługę procesów skanowania,
spełniających w/w parametry;
13.2. Skaner musi posiadać system odsłuchu dźwięku stereo podłączany za pomocą wejścia analogowego
mini jack do stacji roboczej kontrolującej skaner;
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13.3. Stacja robocza skanera musi być wyposażona w: min. 1 złącze 1 Gb Ethernet, min. 4 złącza USB 3.0; z
czego min 2 wolne (po wykorzystaniu wejść na urządzenia peryferyjne /mysz, klawiaturę itp.), system
operacyjny Microsoft Windows 10 Professional lub równoważny;
13.4. Stacja robocza skanera musi pozostać minimum jeden wolny slot PCIe, procesor klasy x64
z
minimum 8 rdzeniami. Minimum 32GB pamięci RAM, możliwość rozszerzenia o dyski ssd M2 i
SATA. Wewnętrzna macierz dyskowa na którą skaner zapisuje zdigitalizowany materiał
o
minimalnej wielkości 15TB oraz prędkości pozwalająca zapis strumienia DPX o rozdzielczości 4K z
prędkością 24fps.
14. Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej 2 (dwu) dniowego szkolenia z obsługi personelu
Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i kalibracja zakupionych urządzeń i sprzętów, które ma być
przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
15. W skład instalacji nowych urządzeń wchodzą wszystkie niezbędne materiały, a w szczególności: przewody,
złącza, itp. oraz usługa montażu kalibracji i testowania sprzętu.
16. Zamawiający wymaga udzielenia, na dostarczony kompletny sprzęt oraz poszczególne jego składniki,
gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy (2 lata) z opcją rozszerzenia/dokupienia gwarancji do 3,4,5 lat
lub więcej.
17. Zamawiający wymaga aby wraz z urządzeniami Wykonawca przekazał dokumentację dla użytkownika oraz
dokumentację serwisową dla tych urządzeń, dla których jest ona dostępna u producenta. Dostarczona
dokumentacja tj. karta gwarancyjna, wszystkie dokumenty związane z formalnym odbiorem skanera przez
Zamawiającego, instrukcje obsługi, podręczniki poszczególnych składników sprzętowych oraz podręczniki
oprogramowania, winna być przetłumaczona na język polski.
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Załącznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
Wykonawca*/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*/Podmiot udostępniający
Wykonawcy zasoby*:
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa
skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem” prowadzonego przez Studio Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że zachodzą / nie zachodzą (usunąć z treści zapis zbędny) w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………..…………………………………………………………………………………
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
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Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania –
zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 4 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022

Wykonawca*/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*/Podmiot udostępniający
Wykonawcy zasoby*:
……………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu)
OŚWIADCZENIE
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa skanera z
funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania
w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na
listę, o której mowa w art. 2 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3;
2)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3;
3)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 1.
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie
z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w
dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 5 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia obowiązującą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Zakup i
dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem” , ja/my*:
1. ………………………………..…..
(imię i nazwisko osoby podpisującej)
2. …………………………..………..
(imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jestem/jesteśmy* osobą/ami* odpowiednio umocowaną/ymi* do niniejszej czynności działając
w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z
siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w ……………………, zwanemu dalej Wykonawcą,
posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
Sposób w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: ………………………………….……………………………
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Zakres i okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia:
…………………..…………………………………..……………………………………………………………
W przypadku, gdy wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, proszę wskazać zakres i okres realizacji przez
podmiot trzeci robót budowlanych lub usług, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku udostępnienia
innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu
zamówienia, oraz w jakim okresie.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści
zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w 7.2.3. lit. a)
i/lub pkt 7.2.3. lit b) SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów
w celu wykazania spełnienia każdego z tych warunków.
Odpowiadamy solidarnie z w/w Wykonawcą, który polega na naszej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez
Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 6 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu )

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA2
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., oświadczamy, iż następujące roboty
budowlane*/usługi*/dostawy* wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia**:

1. Wykonawca (nazwa): …………………………..…
wykona:
………………………………………………………………………..…………………….…………….
2. Wykonawca (nazwa): ……………………………..
wykona:
………………………………………………………………………………………….…………………

 niepotrzebne skreślić
**Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – należy dostosować formularz do liczby
wykonawców występujących wspólnie
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

2

Oświadczenie składa TYLKO wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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Załącznik nr 7 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
……………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej
jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu
montażowego wraz ze szkoleniem”, składając ofertę informujemy, że:
1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu,*
2. należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z niżej wymienionymi
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu: *
Lista podmiotów, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postepowaniu należących do tej samej grupy
kapitałowej (nazwa i adres podmiotu)
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………

W przypadku pkt. 2. Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

 niepotrzebne skreślić
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania –
zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 8 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz dostaw **
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”,
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
Lp.

Nazwa i adres
zamawiającego

Przedmiot zamówienia
(Opis i zakres wykonanych dostaw)

Termin realizacji
(od-do)

1. Nazwa zadania:
…………………………………………..…………………
………………………………………………………………
1.

2. Przedmiot dostawy:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.Wartość brutto dostawy: ……………… złotych

1. Do niniejszego wykazu, dołączamy ………. sztuk dowodów określających że w/w dostawy zostały wykonane
należycie i w wymaganym zakresie.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa pkt 1., wykonawca składa inne podmiotowe środki
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 1 lub złożone
podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym przez siebie terminie.
5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiający na każdym
etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są
już aktualne, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o
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ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie
z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Załącznik nr 9 do SWZ
Nr sprawy : 17/2022

UMOWA Nr ……………PROJEKT
zawarta w ……………………….. w dniu………………….. pomiędzy :
STUDIEM FILMÓW RYSUNKOWYCH z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Cieszyńskiej 24 ,
posiadającym nr NIP 5472158573 oraz REGON 363661944, wpis do rejestru instytucji kultury RIK 93/16,
reprezentowanym przez :
Macieja Chmiela – Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
* dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
Panią/Panem ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą „…………….…..” z
siedzibą w ………………. (kod: ..-…), przy ul. ………………., NIP: ………….., REGON: …………… zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
(CEIDG) – wydruk wpisu do CEIDG aktualny na dzień zawarcia Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, a
poświadczenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego/ zwolnionego z VAT/nie zarejestrowania jako
podatnik VAT (*do pozostawienia właściwy wariant) Załącznik nr 3 do Umowy,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
* dla podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców KRS:
…………………………….….. z siedzibą w ……………………(kod: ..-…), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………w………., ……Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ………………, NIP: …………………, REGON:…………., o
kapitale zakładowym:………………zł (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy, a poświadczenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego /zwolnionego z VAT /nie
zarejestrowania jako podatnik VAT (*do pozostawienia właściwy wariant) Załącznik nr 3 do Umowy), którą
reprezentuje/ą (należycie umocowany/a/i (jak niniejszym oświadcza/ją) do zawarcia tej Umowy:
………………………….. - ……………………….,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
(w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika, niezbędnym jest załączenie do umowy poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii dokumentu – załącznik Nr 4)
- zwanymi łącznie „Stronami”.
Strony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: „Zamówienie”)
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późn.zm. dalej „pzp”), na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu trybie podstawowym z
możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 i nast. pzp, zawierają niniejszą umowę
(dalej: „Umowa”) o następującej treści :
1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”
(zwanego dalej „Urządzeniem”) dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej
oraz jego instalacja, uruchomienie i kalibracja przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca w ramach
przedmiotu zamówienia świadczy usługi gwarancyjne i serwis, zgodnie z postanowieniami punktu 5 niniejszej
Umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z załączonym
Wykazem zaoferowanych urządzeń (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz złożonym formularzem oferty,
stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
2. CENA I WALUTA
2.1. Strony Umowy ustalają wynagrodzenie umowne za dostarczone kompletne urządzenie określone w pkt.
1 w wysokości:
Kwota netto: ……… PLN
Kwota netto: ……… PLN/EURO/*
Podatek VAT: ………. PLN/EURO/**
Kwota brutto: ………. PLN/EURO/**
*dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski - wartość
wynagrodzenia nie zawiera podatków oraz opłat celnych.
Wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Zmawiającego pokrywa Zamawiający, wszelkie
opłaty bankowe występujące po stronie banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
** dotyczy Wykonawcy z Polski
2.2. Faktury zostaną wystawione w PLN/EURO/. Płatność zostanie dokonana w PLN/EURO/ (do wyboru
przez Wykonawcę na etapie składania ofert).
2.3. Wynagrodzenie podane w różnych walutach (EURO), na potrzeby zapłaty zostanie przeliczone przez
Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski,
z dnia zapłaty, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
2.4. Cena brutto wskazana powyżej obejmuje wszystkie koszty wykonania, dostawy, instalacji i uruchomienia
skanera z funkcją stołu montażowego, koszt szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie
jego eksploatacji, koszt licencji na oprogramowanie i bazy danych, koszt udzielenia gwarancji na okres
…………… miesięcy, koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do dnia (włącznie) protokolarnego
przekazania go Zamawiającemu a także wszelkie inne koszty nie wymienione explicite. Kwota ta
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
3. DOSTAWA ORAZ ODBIÓR TECHNICZNY
3.1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, nie później niż w terminie do
dnia 23 grudnia 2022 roku.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Urządzenia do siedziby Zamawiającego: Studio Filmów
Rysunkowych ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała i instalacji Urządzenia pod tymże adresem.
3.3. Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany po dostarczeniu wszystkich składowych elementów,
które stanowią integralną część Urządzenia i wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych tak aby
Zamawiający mógł z niego korzystać. Dopuszcza się częściowe dostawy elementów Urządzenia.
3.4. Urządzenie zostanie odebrane technicznie po zgłoszeniu do odbioru, dostarczeniu
i
zainstalowaniu go, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru
Technicznego (Załącznik nr 6 do Umowy) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty
przekazania Urządzenia do odbioru.
3.5. Wraz z Urządzaniem Wykonawca dostarczy szczegółową specyfikację techniczną do każdego
Urządzenia w języku polskim lub angielskim ze stosownym tłumaczeniem.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Urządzenia oraz
zabezpieczenia na czas przewozu, w celu wydania Zamawiającemu w należytym stanie. Bez
uszczerbku dla przepisów ogólnych, celem uniknięcia wątpliwości odpowiedzialność za szkody
powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
3.7. W wypadku zastrzeżeń technicznych lub jakościowych do dostarczanego Urządzenia i wykonanej
instalacji, Zamawiający sporządzi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zawiadomienie o
wadach i prześle je Wykonawcy, co jednocześnie spowoduje wstrzymanie płatności do czasu ich
wyjaśnienia i usunięcia przyczyn niesprawności Urządzenia.

47 | S t r o n a

Specyfikacja Warunków Zamówienia

3.8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni, liczonym od
dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadach na wskazany na wstępie Umowy adres jego
siedziby.
3.9. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów obowiązują ustalenia jak w pkt 7 Umowy.
3.10. Wykonawca udziela Zamawiającemu, na okres równy okresowi gwarancji, rękojmi na zasadach
ogólnych, w tym obejmujących sytuację, gdy wskutek wad brak jest po stronie Zamawiającego
możliwości korzystania z przedmiotu Umowy.
3.11. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia z rękojmi skutkującego koniecznością
ponownej dostawy Urządzenia, procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do
postanowień niniejszego rozdziału.
4. WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Płatności, wynikające z zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy, realizowane będą w PLN/EUR/ (do
wyboru przez Wykonawcę na etapie składania ofert).
4.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany Przedmiot Umowy określony w pkt.
1 niniejszej Umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT i doręczanej :
a. w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego;
b. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy, o której mowa
w art.4 ust 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018r, o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(DZ.U. z 2018 r. poz. 2191) – o ile Wykonawca wyrazi taką wolę w sposób określony w pkt 5.4;
c. drogą elektroniczną, w formie pdf, na adres e-mail: sekretariat@sfr.com.pl w przypadku
niewyrażenia przez Wykonawcę woli na przesłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o woli przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, o której mowa w pkt 5.3 ppkt 2, drogą elektroniczną na adres :
sekretariat@sfr.com.pl .
4.4. Ustrukturyzowana Faktura elektroniczna musi zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie z
Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.5. Załącznikiem do faktury będzie podpisany przez Strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy, w przypadku
gdy Wykonawcy nie zostanie przekazane zawiadomienie o wadach. Zapłata nastąpi przelewem
bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………
4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy
w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
4.7. Należny od kwoty umownej podatek od towarów i usług we właściwej stawce pokryje Zamawiający
na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę poza
granicami Polski.
4.8. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w
Umowie:
a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o
którym mowa w pkt. 4 powyżej, jak również
b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od
towarów i usług (dalej: Wykaz).
4.9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 5.6.,
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych
rekompensat.
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4.10. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury na zapłatę jest podpisany przez obie strony Umowy
Protokół Zdawczo-Odbiorczy, potwierdzający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4.11. Wynagrodzenie określone w pkt. 2.1. nie podlega waloryzacji ani zmianom.
4.12. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną
za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na
platformie - ………………………………………….
4.13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu wystawienia faktury oryginał certyfikatu
rezydencji podatkowej wystawiony w roku, w którym dokonywana będzie płatność. W przypadku
uchybienia przez Wykonawcę temu obowiązkowi, Zamawiający pomniejszy wartość wynagrodzenia
wypłaconego Wykonawcy o odpowiednią kwotę podatku, zgodnie z wymogami polskiego prawa
podatkowego. Rodzaj adresu PEF: NIP.
4.14. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
4.15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu ze strony Zamawiającego.
4.16. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany czynnym podatnikiem Vat/jest zwolniony z VAT/nie jest
zarejestrowany jako podatnik VAT, zgodnie z poświadczeniem, którego kopia/wydruk stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy.
5. GWARANCJA, SERWIS I DOKUMENTACJA TECHNICZNA
5.1. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wolny od kosztów zestaw dokumentacji dotyczącej Urządzenia,
obejmujący instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe, jeżeli są one dostępne u producenta.
5.2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada certyfikat
producenta potwierdzający, jego 100% sprawności. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Urządzenie
jest wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.3. Wykonawca gwarantuje, że od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego
urządzenie będzie działać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji.
5.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Urządzenie na okres………….
miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Technicznego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Gwarancją objęte są wszystkie bez wyjątku elementy zamawianego Urządzenia.
5.5. Gwarancji podlegają wszelkie wady Urządzenia, niepowstałe z winy Zamawiającego, a także
niespełnienie deklarowanych przez Wykonawcę funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonym
Przedmiocie Umowy. Czas reakcji serwisu, w miejscu pracy Urządzenia, na zgłoszone faksem lub
pocztą elektroniczną uszkodzenie, będzie nie dłuższy niż następny dzień roboczy. Gwarantowany czas
naprawy, tj. bezpłatnego usunięcia wykrytej(ych) awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości –
14 dni od chwili zgłoszenia Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w działaniu
przedmiotu Umowy w systemie 24x7.
5.6. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
usunięcia awarii, wad lub innych nieprawidłowości przez inny podmiot na koszt Wykonawcy, niezależnie
od możliwości naliczenia kar umownych.
5.7. Wszelkie koszty napraw i obsługi gwarancyjnej, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.
5.8. Zgłaszania usterek Zamawiający będzie mógł dokonywać za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej.
5.9. Serwis gwarancyjny jest świadczony w miejscu instalacji Urządzenia pod adresem siedziby
Zamawiającego.
5.10. O ile naprawa w miejscu zainstalowania Urządzenia okaże się niemożliwa, Wykonawca dokona
naprawy w punkcie serwisowym, przy czym termin naprawy nie ulega w takim przypadku
wydłużeniu, a wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem naprawy, w tym dostarczenie
i uruchomienie Urządzenia wolnego od wad do miejsca użytkowania Urządzenia obciążają
Wykonawcę.
5.11. Wykonawca zapewnia, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta urządzeń i
oprogramowania lub podmiot autoryzowany przez tego producenta.
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5.12. W przypadku jeśli naprawy gwarancyjne wykonywane będą w imieniu Wykonawcy przez osobę
trzecią, to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług przez tę osobę.
5.13. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca wskaże adres serwisu gwarancyjnego (w tym:
numery telefonów, adres poczty elektronicznej), pod który Zamawiający będzie wysyłał zgłoszenia o
stwierdzonych usterkach i wadach. W przypadku zmiany adresu zgłoszeń serwisowych, Wykonawca
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
5.14. Na wymienione lub naprawione części Urządzenia okresy udzielających gwarancji biegną od nowa do
dnia wymiany lub naprawy.
5.15. Po wykonaniu każdej naprawy Strony sporządzają Protokół dokonania naprawy (obsługi zgłoszenia
serwisowego), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.
5.16. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia materiałów oraz uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń
objętych „siłą wyższą” lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np. nieprawidłowego
lub niefachowego korzystania z Urządzenia przez personel Zamawiającego, stosowania
nieprawidłowych metod obsługi, nadmiernego przeciążenia, lub jakichkolwiek innych zdarzeń
spowodowanych z wyłącznej winy Zamawiającego.
6. KARY UMOWNE I ODSETKI
6.1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy dłuższego niż 10 dni roboczych, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia terminu wykonania Zamówienia, lecz nie więcej jak 10% ogólnej wartości
brutto przedmiotu Umowy.
6.2. Jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przekroczy 2 miesiące,
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. Termin na realizację niniejszego uprawnienia wynosi 7
dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku,
niezależnie od kar za opóźnienie przewidzianych w pkt 7.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
dodatkowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niewykonanych zobowiązań.
6.3. Za opóźnienie w usunięciu awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości, Zamawiający naliczy
karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 2.1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
6.4. Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 2.1
Umowy, w przypadku opóźnienia w przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w pkt 6.1 Umowy,
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
6.5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę
(doręczenia Wykonawcy) pisemnego wezwania do zapłaty.
6.6. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30%wartości
wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 2.1 Umowy.
6.7. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych mu kar . Zamawiającemu przysługuje
także prawo potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
zgodnie z Umową.
6.8. Zapłata kar umownych, wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy, nie zwalnia
Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy.
6.9. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.
7. SIŁA WYŻSZA
7.1. Do celów niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona nie ma
wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których to zdarzeń nie
można było przewidzieć i nie dało się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej
staranności, a w szczególności takie jak: wojna, rozruchy, akty prawne organów władz państwowej bądź
samorządowej, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lockdown, generalny brak środków transportu,
materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia
w dostawie energii.
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7.2. Strona powołująca się na niemożność wykonania swoich zobowiązań przewidzianych Umową z
powodu wystąpienia „siły wyższej” ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na
piśmie i wskazać wystąpienie „siły wyższej” przy pomocy dokumentów wydanych przez
odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju, a także niezwłocznie pisemnie powiadomić
drugą Stronę o zakończeniu działania „siły wyższej”.
7.3. Dni i terminy wypełnienia zobowiązań Stron zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym
zaistniała „siła wyższa”.
7.4. „Siła wyższa” nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które to zdarzenia
Strona przy odłożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub mogła
im zapobiec.
8. PODWYKONAWSTWO
8.1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy Zamówienia, objęty
Umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców (do
odpowiedniego zastosowania w zależności od treści złożonej oferty).
8.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia
wykonania części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar
rezygnacji wykonania Umowy przez podwykonawcę/ów.
8.3. W przypadku zlecenia wykonania części Zamówienia podwykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców lub
zakresu Zamówienia powierzonego podwykonawcy;
2) Podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia :
a) Część Zamówienia :………………………. , podwykonawca…………………,
b) Część Zamówienia : ………………………., podwykonawca………………….,
3) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazwy lub imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy;
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i
terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z
realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę,
8.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
8.5. Zmiany podwykonawców są możliwe ze zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę Umowy
i
wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
(zapisy pkt. 9.3-9.5 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem
podwykonawców).
9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
9.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, których nie da się załatwić w sposób ugodowy, podlegają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwie ze względu na
przedmiot Umowy obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, pzp oraz
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia objętego Umową (SWZ).
9.3. Oferta Wykonawcy oraz SWZ stanowią integralną część Umowy.
10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
10.1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy i podpisywanie
protokołów :
1) Po stronie Zamawiającego :.…………. ;nr tel.:…………….., e-mail: ………………..
2) Po stronie Wykonawcy :… … ……. ;nr tel.:…………….., e-mail: ………………..
10.2. Przedstawiciele, o których mowa w ust.1 , reprezentują Strony w sprawach bieżących uzgodnień oraz
merytorycznej współpracy i koordynacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy.
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10.3. Zmiana osób, wskazanych w ust.1, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu,
wymaga jedynie powiadomienie drugiej Strony telefonicznie lub w formie elektronicznej.
10.4. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub
w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonania Umowy,
przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w
trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 dyrektyw 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym
dalej „RODO”.
10.5. Strony zobowiązują się do wykonania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie,
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.
10.6. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
11. ZMIANY UMOWY
11.1. Z zastrzeżeniem art. 454 pzp, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgodnego dokonania
przez Strony w postaci aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem pkt 11.3 Umowy.
11.2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej :
1) Zmiany podwykonawcy(ów) na zasadach przewidzianych w pkt. 9 Umowy;
2) Zmiany Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić
go nowy wykonawca, w wyniku połącznia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
3) Zakończenie serii produkcyjnej danego modelu sprzętu oraz rozpoczęcie produkcji sprzętu o nie
gorszych parametrach technicznych i w cennie nie wyższej niż wskazana w ofercie;
4) Zmiana cen lub modelu danego sprzętu w przypadku, kiedy zmiana to będzie korzystna dla
Zamawiającego, na pisemny wniosek jednej ze Stron;
5) Po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)
W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
7) Zmiana terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego
terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”. Wykonawca
na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty;
8) Zmiany techniczne o wartości nie przekraczającej 10% wartości Zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie, powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikających z potrzeb
Zamawiającego, dokonanych na pisemny wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy.
11.3. Zmiany Umowy, określone w pkt. 12.2, nie będą skutkować zwiększeniem cen jednostkowych
określonych w Załączniku nr 5 do Umowy oraz nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt 2.1 Umowy.
11.4. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom niewskazanym w ofercie,
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego, wskazując nazwy lub imiona i
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu Zamówienia do realizacji z
udziałem podwykonawców. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą
miały postanowienia pkt 9.3-9.5 Umowy.
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11.5. Dopuszczalne jest wprowadzenia również innych zmian Umowy niż wskazane w pkt 12.2, jeżeli
zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 454 pzp; w szczególności Strony są uprawnione do
wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, tj. innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 pzp.
11.6. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez
przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość
zmiany.
12. LICENCJE
12.1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że uzyskał wszystkie niezbędne prawa własności
przemysłowej i intelektualnej na dostarczone Urządzenie i jego oprogramowanie, i że Urządzenie i to
oprogramowanie, nie naruszają żadnych praw, w tym praw własności przemysłowej i intelektualnej osób
trzecich ani ich dóbr osobistych.
12.2. Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z oprogramowania stanowiącego integralna część
Urządzenia, umożliwiające jego wykorzystanie, na zasadach i w granicach (pola eksploatacji)
wskazanych w dokumencie licencyjnym załączonym do Urządzenia.
12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw (w tym praw, o których
mowa w pkt 13.1) lub dóbr osobistych osób trzecich, mogącego ewentualnie wyniknąć z tytułu
eksploatacji Urządzeń i ich oprogramowania, zgodnej z zakresem przewidzianym udzielonym
Zamówieniem i Umową.
W przypadku skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do :
1) Zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 k. c., w tym
pokrycia kosztów zastępstwa prawnego i całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia w/w praw;
2) Wstąpienia do toczącego się przeciwko Zamawiającemu postępowania w charakterze strony,
bądź interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego ( w zależności od sytuacji procesowej).
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy pzp oraz Kodeksu
cywilnego.
13.2. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i przysługujących Wykonawcy możliwa
będzie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz po spełnieniu przesłanek
dopuszczalności cesji wierzytelności wynikających z odrębnych przepisów.
13.3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dniu uznanych ustawowo
za wolne od pracy w Polsce.
13.4. Spory pomiędzy Stronami, wynikłe w związku na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
13.5. Pisma przesłane na adresy Stron, określone w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie doręczone,
chyba że Strony poinformują pismem poleconym o zmianie adresu. Informacja będzie skuteczna w
zakresie korespondencji wysłanej od dnia następnego do otrzymania informacji o zmianie ( chyba, że
w informacji o zmianie adresu wskazano termin późniejszy).
13.6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
13.7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Lista załączników :
Załącznik nr 1 – Wykaz zaoferowanych urządzeń zawierający nazwę/producenta/model urządzenia oraz
parametry techniczne;
Załącznik nr 2 – Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS/ wydruk wpisu Wykonawcy
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG);
Załącznik nr 3 – Wydruk/kopia poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT;
Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ( jeżeli Wykonawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika);
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Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 6 – Protokół Odbioru Technicznego;
Załącznik nr 7 – Protokół dokonania naprawy (zgłoszenia serwisowego).
Zamawiający
………………………………………………
(podpis i pieczęć imienna)

Wykonawca
…………………………………………………
(podpis i pieczęć imienna)
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Załącznik
do Umowy nr ………………
z dnia ………………. r.

Obowiązek informacyjny
związany z postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego
- Nr 17/2022/DI,
prowadzonym w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
pn. „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego 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. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Studio
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Studio Filmów Rysunkowych z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 24 w

Bielsku-Białej, tel. 33 812 63 41, e-mail: sekretariat@sfr.com.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej jest Marek Kłusak, tel. 33 812
63 41, e-mail: sekretariat@sfr.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO na zasadach określonych

przepisami ustawy Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
przechowywanie będzie obejmowało cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający

przetwarza

dane

osobowe

zebrane

w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia

w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem (art. 19 ust. 5 ustawy
Pzp).
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem

ustawowym

określonym

w

przepisach

ustawy

Pzp,

związanym

z

udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
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9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) 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**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu***:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.

*

Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników, o czym mowa w art. 76 ustawy Pzp.

** Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. Natomiast w myśl art. 74 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa
w art. 18 ust. ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

*** Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 tej ustawy Pzp, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla
osoby, której dane osobowe dotyczą.
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Załącznik
do Umowy Nr ……………….……
z dnia ………… r.

Nr sprawy/ nazwa postępowania:

17/2022/DI / „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”

__________________________________________
nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka)

Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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), zwanym dalej: RODO.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO

* wobec osób fizycznych,

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
Bielsko-Biała, …………….2022 r.

________________________
czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6
do Umowy Nr ……………….……
z dnia ………… r.
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Nr sprawy/ nazwa postępowania:

17/2022/DI / „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
z dnia ……………………………………..
Miejsce dokonania odbioru: .............................................................................................
Dane Zamawiającego: (nazwa i adres), (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Dane Wykonawcy : (nazwa i adres), (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ........................................................ z dnia ........... jest:

Lp.

Nazwa przedmiotu dostawy

Ilość

Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:
•
•

Tak*
Nie* - zastrzeżenia …………………………………………………………………………..

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną
w ofercie:
•
•

Zgodne*
Niezgodne* - zastrzeżenia …………………………………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:
•
•

Pozytywny*
Negatywny* - zastrzeżenia

* niewłaściwe skreślić

PODPISY :

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:
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Załącznik Nr 7
do Umowy Nr ……………….……
z dnia ………… r.

Nr sprawy/ nazwa postępowania:

17/2022/DI / „Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem”

Protokół dokonania naprawy (zgłoszenia serwisowego).
z dnia …………………………………..

INFORMACJE dot. zgłoszenia : (dane osoby zgłaszającej, kiedy dokonano zgłoszenia, sposób
przekazania informacji, dane osoby przyjmującej zgłoszenie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
OPIS uszkodzenia / usterki : ………………………………………………………………………..…………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Otrzymane informacje nt. sposobu i terminu usunięcia zgłoszonego uszkodzenia / usterki :
………..……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………

Podpis osoby sporządzającej protokół :
………………………………………………….
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