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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.) na:

DOSTAWĘ KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO ZGODNEGO 
ZE STANDARDAMI DCI I ZESTAWU DO PROJEKCJI 

TRÓJWYMIAROWEJ/3D/ WRAZ Z INSTALACJĄ SPRZĘTU, 
ZESTROJENIEM  ORAZ  INSTRUKTAŻEM PRACOWNIKÓW 

W ZAKRESIE OBSŁUGI I PODSTAWOWEJ DIAGNOSTYKI
 



                                      
1. Zamawiający:
Nazwa: Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 0-14 633 46 00; 
Fax.  0-14 633 10 52.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  mniejszej  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

3. Przedmiot zamówienia:

A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 38652000-0 Projektory filmowe

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo
80511000-9 Usługi szkolenia personelu

B.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowego  kinowego  sprzętu 
cyfrowego do Centrum Sztuki Mościce zgodnie z przedstawioną niżej charakterystyką:
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  kinowego  sprzętu  cyfrowego  zgodnego  ze 
standardami  DCI  i  zestawem do  projekcji  trójwymiarowej/3D/  wraz  z  instalacją  sprzętu, 
zestrojeniem  oraz  instruktażem pracowników w zakresie obsługi i podstawowej diagnostyki.
 Zamówienie obejmuje w szczególności:
- dostawę fabrycznie nowego projektora cyfrowego wraz z obiektywem, serwerem kinowym, 

procesorem  wizyjnym  /skalerem/  do  obsługi  sygnałów  wizyjnych,  stolikiem 
uniwersalnym pod projektor i panelem kontrolnym /mini laptop/ + software do obsługi 
wszystkich funkcjonalności projektora o parametrach określonych  w opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

- dostawa fabrycznie nowego kompletu sprzętu do projekcji 3D o parametrach określonych  w 
opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

- dostawa fabrycznie nowych 300 okularów do oglądania projekcji 3D,  
- montaż i instalacja w/w urządzeń w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie , zestrojenie 

systemu, zestrojenie dźwięku z istniejącym systemem, przeszkolenie obsługi w siedzibie 
Zamawiającego,

- dostawa fabrycznie nowego ekranu o wymiarach 4,5m x 2.1m (+/-5%) w ramie do projekcji 
3D.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenie   36 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od 
dnia zainstalowania w siedzibie Zamawiającego.
Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca złoży w ofercie oświadczenia o czasie 
udzielonej gwarancji.

C. Dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi projektora wykonawca dostarczy 
zamawiającemu w dniu odebrania przedmiotu umowy.

4. Termin realizacji zamówienia  :  14 dni od podpisania umowy 



5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania 
się 

5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
      - Pan Stanisław Bączek, Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 

00, 14 633 43 24 
5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego 14 633 10 52, adres 
e-mail: sekretariat@csm.tarnow.pl). Zamawiający posługując się formą faksu lub maila 
wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism. 

5.3. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy).

5.4. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści  SIWZ  wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.5. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym 
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszcza  je  na  stronie 
internetowej.

5.6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania    
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację, 
oraz zamieszcza  na stronie internetowej.

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

5.8. W przypadku  gdy zmiana  treści  SIWZ nie  powoduje konieczności  zmian  w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

5.9. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści 
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

5.10.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6. Termin związania ofertą: 
30 dni – rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
 
7.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie  oświadczenia (pkt 8.1. lit. a 
SIWZ),

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a 
SIWZ),

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.



Ocena  spełniania  warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia  (pkt 8.1.  lit.  a 
SIWZ),

 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania  warunku odbędzie  się  na podstawie  oświadczenia  (pkt  8.1.  lit.  a 
SIWZ).

 7.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów 
i oświadczeń pkt. 8  SIWZ.

7.3. Ocena spełnienia warunków określonych wyżej zostanie dokonana wg formuły ”spełnia - 
nie spełnia”.  Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty. 

8.  Informacja  o oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

8 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca  przedkłada następujące oświadczenia :

a. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do 
SIWZ.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

a.  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  nie  spełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy -  według załącznika nr 3 do SIWZ.

b.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
Osoby fizyczne  składają  oświadczenie  w zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy Prawo 
zamówień publicznych -  według załącznika nr 3 do SIWZ.

c. dowód wniesienia wadium.
d. oświadczenia  w pkt.8.1.lit.a.

8.3. Dokumenty,  o których mowa w pkt. 8.2 lit.  a i  b mogą być  przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Dokument 
potwierdzający wniesienie wadium składany jest w formie określonej w pkt 10 SIWZ. 

8.4. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt.  8.2  lit.b,  składa 
dokument  lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



ofert),  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji,  ani  nie  ogłoszono 
upadłości.

     8.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem,  właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania  (wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu 
składania ofert). 

8.6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

8.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
c) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Wykonawcy  występujący  wspólnie  w  formie  „konsorcjum”  składają  jedną 

ofertę, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. 8.2 ppkt b SIWZ składa każdy 
z Wykonawców.

e) Oświadczenia, o których mowa pkt. 8.1 ppkt a oraz pkt. 8.2 ppkt a powinny być złożone 
i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

f) Do oferty, konsorcjum załączy dowód wniesienia wadium.

8.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
w oryginale  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp).

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

9.1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku 
polskim. Oferta musi zawierać:

a) Sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, 
b) Sporządzony i wypełniony wg zał. nr 6 do SIWZ formularz cenowy,
c)  Dokument i oświadczenia – pkt 8.1 i pkt 8.2.  

9.2. Przygotowany  według  powyższych  wskazówek  formularz  oferty  oraz  oświadczenia, 
muszą  być  podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e  do reprezentowania  firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. 

9.3. W przypadku,  gdy  uprawnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  przedłożonego  
w ofercie dokumentu - pkt. 8.2. lit. b) - do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne 
upoważnienie/pełnomocnictwo  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo 
należy  przedstawić  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie. 
Upoważnienie/pełnomocnictwo  w  sposób  jednoznaczny  ma  określać,  do  jakich 
czynności upoważniona jest osoba.



9.4. Wszystkie  miejsca,  w których wykonawca naniósł zmiany,  powinny być  parafowane 
przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

9.5. Wykonawcy przygotowując oferty mogą zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) -  wg zał. Nr 4 Brak takiego 
zastrzeżenia  spowoduje,  że  cała  oferta  zostanie  ujawniona  na  życzenie  każdego 
uczestnika postępowania.

9.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

9.7.  Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę.

9.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9.9. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  dokonywane  będą  w  złotych 

polskich. 
9.10. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów.
9.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9.12. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9.13. Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców  z  tym,  

że Wykonawca jest  zobowiązany w swojej ofercie  wskazać,  którą część zamówienia 
(zakres  rzeczowy  zamówienia)  zamierza  powierzyć  podwykonawc(y/com)  do 
wykonania. 

9.14. Wykonawca,  wykonujący  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  podwykonawc(y/ców) 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje 
własne działania.

9.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

10. Wadium.

10.1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  10.000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może 
być  wniesione  w  formach  określonych  w  art.  45  ust.  6  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

10. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy o/Tarnów 80 
1500 1748 1217 4004 5323 0000, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty:  „wadium – 
dostawa projektora cyforwego”. Wadium musi  znaleźć się na rachunku bankowym 
Zamawiającego nie później niż  w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia 
wadium  należy  dołączyć  do  oferty.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż 
przesądzającym  o  wniesieniu  wadium jest  zaksięgowanie  kwoty  wadium  na  koncie 
Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia.

10.3. W razie  wyboru  formy  wniesienia  wadium innej  niż  pieniądz  oryginał dokumentu 
należy  złożyć  do  dnia  i  godziny  składania  ofert  w  Sekretariacie  Centrum  Sztuki 
Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium dołącza do oferty. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię 
dowodu  wniesienia  wadium  załącza  do  oferty,  natomiast  oryginał  umieszcza  w 
oznaczonej  kopercie  „oryginał  dowodu  wniesienia  wadium”.  Kopię  Wykonawca 
poświadcza za zgodność z oryginałem.

10.4. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze 
oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy.

10.5. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania  jego  oferta  została  wybrana,  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.



10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia    rachunku  bankowego  oraz  koszty  prowizji  bankowej  za  przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.7.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w 
odpowiedzi na   wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ww. ustawy,  lub pełnomocnictw,   chyba że udowodni,  że wynika to z przyczyn  nie 
leżących po jego stronie.

10.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opisanej 
następująco: 
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy – dopuszcza się czytelny odcisk 
pieczęci.
Oferta na przetarg „Dostawa fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego”
Z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 12.10.2012 r. godz. 10.15”.

Uwaga:  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające 
z nieprawidłowego  oznakowania,  opakowania  lub  braku  którejkolwiek  informacji 
podanych w niniejszym punkcie.

11.2. Oferty należy składać do dnia 12.10.2012 do godz. 10.00 w Centrum Sztuki Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat / godziny pracy sekretariatu 800 -1600/

11.3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania 
ofert  /sekretariat/.  Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  upływie  terminu 
składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

11.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym 
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: 
nazwa  i  adres  Wykonawcy  oraz  nazwa  przetargu  lub  „wycofać  ofertę”  –  w  tym 
przypadku  należy  pisemnie  zawiadomić  Zamawiającego  o  wycofaniu  oferty  z 
podaniem:  nazwy  i  adresu  Wykonawcy  oraz  wskazania  przetargu,  którego  dotyczy 
wycofanie.

11.5. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Mościckim Centrum Kultury, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu  12.10.2012 r. o godz. 10.15.

12.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  
z podaniem znaczenia tych kryteriów:

 
Wybór  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  nieodrzuconych  dokonany  zostanie  na 
podstawie zaoferowanej w ofercie łącznej ceny brutto zł (KRYTERIUM - CENA 100 %), 
zgodnie z poniższym wzorem:

C = (CN / CB ) x 100



gdzie:
C –  ocena końcowa ceny oferty,
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, 

            CB – cena brutto badanej oferty nieodrzuconej

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

13.1.Wykonawca  winien  podać  w  ofercie  cenę  brutto  całości  przedmiotu  zamówienia, 
wyrażoną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.2. Cena  oferowanego  sprzętu  jest  stała  i  nie  podlega  zmianom  w  okresie  realizacji 
zamówienia.

13.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją 
przedmiotu  zamówienia  (w  tym  koszty:  dostawy  do  siedziby  Zamawiającego, 
ubezpieczenia na czas transportu, montażu i instalacji w siedzibie Zamawiającego, opłat 
i podatków, przeszkolenia personelu Zamawiającego itp.)

13.4. Cenę brutto otrzymuje wykonawca poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza 
cenowego oraz następnie zsumowanie wartości brutto w pionie.

14. Środki ochrony prawnej
14.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj.  odwołanie  oraz  skarga  do  sądu,  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
z zastrzeżeniem art. 179 ust. 2 ustawy. 

14.2. W  niniejszym  postępowaniu  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

14.3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy/
14.4. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.
14.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

                                       
15.   Informacja o formalnościach,  jakie  powinny zostać  dopełnione w celu  zawarcia 
umowy
15.1.  Umowę  zawiera  się  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
(pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania 
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15.2. Propozycję  umowy  opracowaną  wg  załącznika  Nr  5,  podpisaną  przez  swoich 
uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający.

15.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę 
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.



16.  Umowa
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  zgodnie  z  wzorem  stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

17. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte  
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie 
cywilnym.

18. Załączniki:
1. Nr 1 Formularz oferty
2. Nr 2 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
            zamówień publicznych
3. Nr 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
4. Nr 4  Zastrzeżenie.
5. Nr 5 Wzór umowy.
6. Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy.



Załącznik nr 1 do SIWZ 

  …………………………………                                   
Nazwa i adres Wykonawcy                                                            

Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

O F E R T A
Niniejszym  składamy  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  ”Dostawę kinowego sprzętu  cyfrowego zgodnego  ze  standardami 
DCI  i  zestawem  do  projekcji  trójwymiarowej/3D/  wraz  z  instalacją  sprzętu, 
zestrojeniem  oraz  instruktażem  pracowników  w  zakresie  obsługi  i  podstawowej 
diagnostyki” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.):

I. Oferujemy fabrycznie nowy sprzęt o charakterystyce wskazanej w formularzu cenowym.

za łączną cenę brutto: ………………..………………… zł.

II. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie  wymagania określone w 
SIWZ.

III. Udzielamy: 36 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia zainstalowania w 
siedzibie Zamawiającego.

IV. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie  14 dni od dnia podpisania umowy.

V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VI. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  wykonania  zamówienia,  warunkami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je oraz wyrażamy zgodę na 
zawarcie umowy zgodnie z projektem stanowiący załącznik  nr 5 do SIWZ. 

VII. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/następujące części niniejszego zamówienia 
zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy1):

Lp. Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

 

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

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

1



Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 

 
                Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego 
ze  standardami  DCI  i  zestawem do  projekcji  trójwymiarowej/3D/  wraz  z  instalacją 
sprzętu, zestrojeniem oraz instruktażem pracowników w zakresie obsługi i podstawowej 
diagnostyki” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oświadczam/y, że 
spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………….……………………………………………
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

                                                                



................................................... Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
„Dostawę kinowego sprzętu  cyfrowego zgodnego ze  standardami DCI i  zestawem do 
projekcji trójwymiarowej/3D/ wraz z instalacją sprzętu, zestrojeniem oraz instruktażem 
pracowników  w  zakresie  obsługi  i  podstawowej  diagnostyki” oświadczam,  że  nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art.  24  ust.  1  ustawy z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)*.

...........................................................................................
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta  

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z  wyjątkiem wykonawców, 

którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych  
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem 
o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących  pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769)  –  przez  okres  1  roku  od  dnia  
uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 
prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka  zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka 
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15  
czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom na  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.



Wzór Załącznik Nr 4

………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

Z A S T R Z E Ż E N I E

nieudostępniania  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  pozostałym 
uczestnikom  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na dostawę: 

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

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………
(wskazanie nazwy Wykonawcy)

z  siedzibą  w  ……………………………………………..  niniejszym  zastrzegam,  aby 
następujące  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  (1)  nie  były  udostępniane 
pozostałym uczestnikom postępowania:

1. …………………………………………….. strona ……………………..oferty
2. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
3. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
4. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
5. …………………………………………….. strona ……………………. oferty

……………………………………………………
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do 
zaciągania   zobowiązań  cywilno  prawnych  w 
imieniu Wykonawcy)

Uwagi: (1) zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony
w art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art.11  ust.4   Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nie  ujawnione   do 
wiadomości publicznej informacje techniczne,  technologiczne,  handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania   w  celu 
zachowania ich poufności.



Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Zawarta w dniu ........... r. w ………
pomiędzy:
Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta 1   33-101 Tarnów
NIP : 9930498016  REGON: 120341768
reprezentowanym przez :……………………

zwanym dalej Zamawiającym

a:
...................z siedzibą: ......................., ....................; …………..
zwaną
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru przez:
....................... – ................................,

Zgodnie  z  wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę 
kinowego  sprzętu  cyfrowego  zgodnego  ze  standardami  DCI  i  zestawem  do  projekcji 
trójwymiarowej (3D) wraz z instalacją sprzętu, zestrojeniem oraz instruktażem pracowników 
w  zakresie  obsługi  i  podstawowej  diagnostyki”  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrany został Wykonawca i 
została z nim podpisana Umowa o następującej treści.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Wykonawca sprzedaje, Zamawiający kupuje fabrycznie nowy sprzęt kina cyfrowego wraz 
z  dostarczeniem,  instalacją,  zestrojeniem,  instruktażem  obsługi,  o  parametrach  oraz  na 
warunkach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
która stanowi załącznik nr 1do Umowy oraz w Ofercie złożonej przez Wykonawcę  w dniu 
………. r.,  stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.  Przedmiot  umowy obejmuje sprzedaż, 
dostawę, instalację, zestrojenie urządzeń opisanych w formularzu cenowym złożonych wraz z 
ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt kina cyfrowego jest wolny od wad, praw osób 
trzecich i spełnia wszelkie normy wymagane przez prawo polskie i Zamawiającego.
3.  Całość  umowy  zrealizowana  zostanie  w  14  dni  od  podpisania  umowy  zgodnie  z 
harmonogramem instalacji, ustalonym przez obie strony. 

§ 2
Zobowiązania stron

Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze 
Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  licencją  na  korzystanie  z 
oprogramowania przez Zamawiającego,
2) dostarczenia  w formie  pisemnej  i  na nośniku elektronicznym szczegółowych  instrukcji 
obsługi i konserwacji w języku polskim co najmniej w 1 egzemplarzu.
3) dostarczenia wraz ze sprzętem listy numerów seryjnych dostarczonych urządzeń.
4)  instalacji  i  montażu  sprzętu  opisanego  w  §  1  ust.  1  w  siedzibie  Zamawiającego, 
uruchomienie i zestrojenie sprzętu.
5)  przeprowadzenia  8-godzinnego  instruktażu  pracowników  Zamawiającego  dotyczącego 
obsługi i diagnostyki urządzeń.



§ 3
Odbiory i przejście własności

1.  Odbiór  sprzętu  odbędzie  się  na  miejscu  instalacji  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu 
całości przedmiotu zamówienia. 
2. W odbiorze będą  brali udział upoważnieni przedstawiciele obydwu Stron. Dodatkowo w 
odbiorze może brać udział Podmiot Testujący - specjalistyczna firma zewnętrzna, wskazana 
przez Zamawiającego. Koszty związane z udziałem Podmiotu Testującego w odbiorze ponosi 
Zamawiający.
3. Wykonanie odbioru będzie potwierdzone protokołem.
4.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  w  zainstalowanym  sprzęcie  kina  cyfrowego, 
Zamawiający  wskaże  je  w protokole,  wyznaczając  termin  usunięcia  usterek.  Wykonawca 
zobowiązuje  się  do  usunięcia  usterek  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  i 
poinformowania Zamawiającego o usunięciu usterek. Zamawiający wyznaczy kolejny termin 
odbioru dostawy.
5.  W  przypadku  ujawnienia  wad  jakościowych  sprzętu  kina  cyfrowego  podczas  odbioru 
sprzętu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wymienić  oferowany  sprzęt  na  nowy,  zgodny  ze 
złożoną ofertą w terminie 5 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej.
6.  Po  dostarczeniu  sprzętu,  o  którym  mowa  w  pkt.  5,  zostanie  on  sprawdzony  przez 
Zamawiającego. W przypadku ponownego ujawnienia wad jakościowych Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od Umowy, na warunkach określonych w §6.
7. Po odbiorze sprzętu kina cyfrowego bez zastrzeżeń, Wykonawca obciąży Zamawiającego 
kosztem realizacji  przedmiotu  zamówienia  wystawiając  fakturę  VAT na kwotę zgodną ze 
złożoną ofertą.

§ 4
Wynagrodzenie

1.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  wysokość  wynagrodzenia  łącznego  brutto  Wykonawcy  za 
wykonanie Umowy wynosi ...............brutto, (słownie złotych brutto: .......................................) 
w tym należny podatek  VAT w wysokości………………….,  zgodnie  ze złożona ofertą  i 
formularzem cenowym.
2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym 
Wykonawcy zawierającym zapłatę  za realizację  Umowy,  wszelkie  inne koszty związane z 
jego realizacją, podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia sprzętu kina 
cyfrowego  wraz  z  instalacją,  zestrojeniem,  instruktażem  oraz  wszystkie  koszty  pochodne 
(między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). Ponadto wynagrodzenie obejmuje koszty 
uzyskania przez Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w 
Umowie.

§ 5
Płatność

1. Wykonawca wystawi i  doręczy Zamawiającemu fakturę  VAT po zrealizowaniu całości 
przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2.  Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  z  rachunku  Zamawiającego  na  rachunek 
Wykonawcy,  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.
3.  Za  dzień  zapłaty  uważany  będzie  dzień  złożenia  przez  Zamawiającego  dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
4. Zamawiający oświadcza,  że Wykonawca może wystawić  faktury VAT bez wymaganego 
podpisu Zamawiającego na fakturze VAT.
5. Dane Zamawiającego do faktury VAT:



Centrum Sztuki Mościce
Ul. Traugutta 1   33 – 101 Tarnów 
NIP: 9930498016

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
1) z tytułu niedotrzymania terminów określonych w §1 ust. 3 jak również w okresie rękojmi i 
gwarancji w wysokości 0,5% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia, 
2) w razie nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę  z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca – w wysokości 3% wartości wynagrodzenia, określonej w § 4 
ust. 1,
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada 
Zamawiający w wysokości 10% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1
2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
6.  W  przypadku,  gdy  suma  kar  umownych  przekroczy  20%  wartości  wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może od Umowy odstąpić.

§ 7
Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela gwarancji 36 miesięcy na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami 
określonymi w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy.
2.  Gwarancja  nie  obejmuje  wad  będących  następstwem  eksploatacji  sprzętu  lub 
oprogramowania niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu Serwis sprzętu na następujących warunkach:
a) Serwis obejmuje sprzęt określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) Wykonawca gwarantuje dokonanie naprawy sprzętu w terminie …. Godzin od zgłoszenia 
awarii
c)  w przypadku  niemożliwości  zachowania  terminu  o  którym mowa w §  7 ust.  3  lit.  B, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć sprzęt o parametrach równoważnych 
lub wyższych.
d)  Wykonawca  zgłoszenia  usterek  przyjmuje  faxem pod numerem …..,  telefonicznie  pod 
numerem: …………. lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej: …………………….
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia wynikające z rękojmi.

§ 8
Poufność

1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu 
lub po jej wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku z wykonywaniem 
Umowy na  temat  stanu,  organizacji  lub  interesów  drugiej  strony  nie  zostaną  ujawnione, 
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z umowy lub 
nie służy jej realizacji.
2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub 
bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp 
do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp 
do  informacji  jest  uzasadniony  ze  względu  na  ich  stanowisko  służbowe  lub  udział  w 
wykonaniu umowy.



3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie 
każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a 
ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy.
4.  Obowiązek  zachowania  poufności  nie  dotyczy  przypadków  ujawniania  informacji  na 
podstawie  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  jak  również  na  żądanie 
uprawnionych  organów  władzy  publicznej.  Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje 
Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz 
zakresie ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii 
dokumentów związanych z ujawnieniem informacji.
5.  Wykonawca  uprawniony  jest  do  podawania  w  swoich  materiałach  informacyjnych  i 
reklamowych  informacji  o  wykonywanej  usłudze  na  rzecz  Zamawiającego,  a  także  do 
umieszczania  Zamawiającego  na  swojej  liście  referencyjnej,  po  uprzedniej  zgodzie 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9
Cesja

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej 
umowy osobie trzeciej. Ograniczenie to dotyczy również cesji wierzytelności wynikających z 
realizacji  umowy  na  rzecz  osób  trzecich.  Zamawiający  może  powierzyć  podwykonawcy 
realizację części zamówienia wskazanej na formularzu ofertowym.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej.
3.  Forma pisemna  zastrzeżona w Umowie  dla  dokonania  czynności,  zastrzeżona jest  pod 
rygorem nieważności,
4. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziałać w celu ich 
ugodowego rozstrzygnięcia. 
W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 14 dni od otrzymania przez Stronę 
pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.  Osobą  wyznaczoną  do  uzgodnień,  koordynacji  realizacji  zamówienia  ze  strony 
Zamawiającego jest ………………………..
6.  Osobą  wyznaczoną  do  uzgodnień,  i  koordynacji  związanych  z  realizacją  przedmiotu 
umowy ze strony Wykonawcy jest ..................................., ..........................................
7. Osoby o których mowa w ust. 5 i 6 są upoważnione do podpisania protokołów odbioru lub 
upoważnienia innej osoby do dokonania tych czynności. Zmiana osób nie stanowi zmiany 
umowy i wymaga pisemnego powiadomienia Strony.
8. Załączniki nr 1, 2 ,3 stanowią integralną część umowy.
9.  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.
10. Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji



Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia / formularz cenowy

Poz. Ilość Opis Nazwa oferowanego 
sprzętu ( producent, 

typ, model)

Cena brutto

1. 1 Cyfrowy projektor kinowy dostosowany do ekranu i 
odległości projekcyjnej sali  kinowej MCK: 
- zgodność ze standardem DCI
-możliwość wyświetlania filmów wszystkich 
formatów  z nośników cyfrowych
- możliwość wyświetlania filmów ze źródeł 
zewnętrznych /  między innymi sygnał satelitarny /
-rozdzielczość 2048x1080 pikseli /2K wg DCI/
- kontrast: min 2200:1
- wbudowany Media Block
- sala kinowa 106 miejsc

2. 1 Serwer kinowy w standardzie DCI wbudowany do 
projektora

3. 1 Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego 
umożliwiający projekcje w standardzie DCI.
Odległość projekcyjna – 12,5 m.

4. 1 Procesor wizyjny /skaler/ do obsługi sygnałów 
wizyjnych z innych źródeł.

5. 1 Stolik uniwersalny pod projektor  wraz z rackiem 19’ 

scaler, swich,  UPS

6.. 1 Panel kontrolny /mini laptop/ + software do obsługi 
wszystkich funkcjonalności projektora.

7. 1 Uzupełniający komplet sprzętu umożliwiający 
projekcję 3D wraz z montażem 

8. 300 Okulary 3D, pasywne, jednorazowego użytku za 300 sztuk

9. 1 Ekran kinowy  o powierzchni metalizowanej, o 
współczynniku 2,4 Gain w ramie o wymiarach 
wymiarach 4,50 szerokość X 2,10 m wysokość 
(+/-5%)

10. 1 Montaż, uruchomienie, zestrojenie  aparatury xxxxxx

11.
8 

godz.
 
Instruktaż pracowników (przeszkolenie w siedzibie 
Zamawiającego)

xxxxxx

SUMA BRUTTO
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