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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

„Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego”

POSTĘPOWANIE  O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE JEST 
 W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

PRZASNYSZ, WRZESIEŃ 2021
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Część I 

Informacje ogólne

1. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający: Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu

Miejscowość, kod pocztowy: Przasnysz, 06-300 Ulica, nr: 3 Maja 16

Gmina: m. Przasnysz Powiat: przasnyski

Województwo: mazowieckie

Telefon: 29 752 32 20 Fax: -------------------------------------------

e-mail: dyrektor@mdkprzasnysz.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania hIps://miniportal.uzp.gov.pl 

1.1. Tryb  udzielania  zamówienia:  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji,  w którym w odpowiedzi na
publiczne  ogłoszenie  o  zamówieniu,  oferty  mogą  składać  wszyscy  zainteresowani
wykonawcy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej w dalszej
części Specyfikacji Warunków Zamówienia – ustawą.

Zamówienie  realizowane jest  w ramach dofinansowania  z  budżetu Województwa

Mazowieckiego.

1.2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  hIps://  miniportal.uzp.gov.pl  
Miejsce ogłoszenia o zamówieniu: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Zamawiającego:
hIps://www.mdkprzasnysz.pl/dom-kultury/zamowienia-publiczne
 

Specyfikacja  warunków  zamówienia  zamieszczona  została  na  stronie  internetowej

hIps://  miniportal.uzp.gov.pl   
hIps://www.mdkprzasnysz.pl/dom-kultury/zamowienia-publiczne

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiot  zamówienia  opisany  jest  następującymi  kodami  Wspólnego  Słownika
Zamówień (CPV):

38652000-0 – projektory filmowe
30200000-1 – urządzenia komputerowe 
38600000-1 – przyrządy optyczne
80511000-9 – usługi szkolenia personelu

2.2. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  projektora  cyfrowego dla  Miejskiego  Domu
Kultury  im.  Stanisława  Ostoi  –  Kotkowskiego  w  Przasnyszu  wraz  z  dostawą,
wniesieniem, a także wsparciem technicznym i przeszkoleniem obsługi.  W związku z
planowaną  przebudową  Miejskiego  Domu  Kultury  im.  Stanisława  Ostoi  –
Kotkowskiego, w tym remontem sali kinowej, przeszkolenie personelu oraz wsparcie
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techniczne przy montażu będzie miało miejsce  w terminie  późniejszym, na wniosek
Zamawiającego.

2.3. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 24 m-cy.

3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami powinny
być wypełnione przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji,
bez dokonywania w nich zmian.

4. Zamawiający nie przewiduje negocjacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych przy

prowadzonym  postępowaniu.

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]:                              

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego z siedzibą przy ul. 3 Maja 16
w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz (w dalszej części jako: MDK).          

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH]:

Państwa dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących

na  administratorze  w  związku  z  przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenia

zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i w związku z ustawą z
dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych. 

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]:

Państwa dane osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  78  ustawy z  dnia  11
września  2019  roku-  Prawo  zamówień  publicznych,  przez  okres  4  lat  od  dnia
zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  gwarantujący
nienaruszalność.  Jeżeli  jednak  okres  obowiązywania  umowy w sprawie  zamówienia
publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako zamawiający będzie przechowywał
protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]:

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w

tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku-  Prawo  zamówień
publicznych, 

b) podmioty  świadczące  usługi  informatyczne  oraz  hosYngu  poczty  elektronicznej  i
strony internetowej działające na zlecenie MDK,

c) podmioty świadczące usługi pocztowe na zlecenie MDK, 
d) radcowie  prawni  oraz  inne  podmioty  świadczące  usługi  prawne  i  działające  na

zlecenie MDK.

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]:                        
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W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeżeli  uznają  Państwo,  że  Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  niezgodnie  z

wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
hIps://www.uodo.gov.pl/). 

[INFORMACJA  CO  DO  WYMOGU  LUB  DOBROWOLNOŚCI  PODANIA   DANYCH  ORAZ

KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]:

Obowiązek  podania  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym
określonym  w  przepisach  prawa.  Konsekwencją  nieujawnienia  danych  będzie  brak
możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

Część II 

Przedmiot zamówienia 

5.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  projektora  cyfrowego dla  Miejskiego  Domu
Kultury  im.  Stanisława  Ostoi  –  Kotkowskiego  w  Przasnyszu  wraz  z  dostawą,
wniesieniem  oraz  przeszkoleniem  obsługi.  W  związku  z  planowaną  przebudową
Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego, w tym remontem sali
kinowej, przeszkolenie personelu oraz wsparcie techniczne przy montażu będzie miało
miejsce w terminie późniejszym, na wniosek Zamawiającego. Projektor musi fabrycznie
nowy, nieuszkodzony, bez wad, z odpowiednimi atestami technicznymi, świadectwami
jakości, certyfikatami.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa poniższych elementów:

1) ,,Projektor  kinowy, rozdzielczość 4K,  jasność 12.000  lumenów,  3xDLP,  źródło światła

laserowe RGB – 1 szt.

- cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D,
- pełna zgodność ze standardem DCI,
- typ układu tworzącego obraz DLP – 3 x DMD 0,98
- rozdzielczość rzeczywista 4K (4096 x 2160 pixeli),
- jasność min. 12.000 lumenów,
- kontrast obrazu min. 2.300:1,
- wyposażony w źródło światła typu RGB – 3 niezależne źródła światła
dla każdej z barw podstawowych,
- projektor musi zapewniać zgodność z przestrzenią kolorystyczną
P3 = 100 %, REC2020 ≥ 98 %,
- żywotność źródła światła nie mniej niż 40.000 h,
- modułowa konstrukcja projektora umożliwiająca szybki serwis,
- układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu,
- filtry powietrza wielokrotnego użycia, obsługa materiału filmowego HFR,
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- poziom hałasu generowanego przez projektor i układ zasilania nie więcej niż 50 dB 
(ważona A),
- konsumpcja energii elektrycznej na poziomie nie większym niż 1.4 kW (3W w standby),
- wyposażony w serwer kinowy odpowiedni dla projekcji filmów 2D/3D,
- odtwarzanie treści w rozdzielczości 2K oraz 4K, w tym 4K@60fps,
- odtwarzany system kompresji MPEG-2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60 fps),
- odtwarzany system kompresji JPEG2000 w rozdzielczości 2K z częstotliwością do 120 fps, w 
rozdzielczości 2K 3D z częstotliwością do 60 fps dla każdego oka,
- możliwy osiągalny bitrate dla JPEG 2000 powyżej 600 Mbps,
- wyjście dźwięku w standardzie AES/EBU,
- złącza wejściowe dla sygnału z urządzeń źródłowych treści alternatywnych (2x HDMI 2.0a) 
Złącza GPIO,
- pamięć zbudowana w oparciu o RAID5, ilość pamięci neIo min. 1,8 TB,
- złącza komunikacyjne Ethernet, USB 2.0, USB 3.0,
- zarządzanie z poziomu interfejsu Web.
2) Obiektyw  - 1 szt.

- obiektyw projekcyjny, wysokokontrastowy, odpowiedni dla kinowego projektora cyfrowego
-  zmotoryzowany,  umożliwiający  wyświetlenie  obrazu  w  dwóch  formatach  kinowych
(FLAT/SCOPE),
- ogniskowa odpowiednia dla warunków projekcyjnych obliczonych w projekcie,
3) Układ do projekcji 3D – 1 szt.

- moduł polaryzacyjny pasywnego systemu 3D,
- odpowiedni dla współpracy z dostarczanym projektorem pracującym w technologii DLP,
- samoczynne włączanie przy zmianie 2D/3D
- przystosowany do wyświetlania obrazu 3D w technologii HFR, w tym 2K 3D prędkość 60 fps
dla każdego oka,
- kompatybilny z dostarczanymi okularami 3D.

UWAGA: Dostarczany sprzęt powinien być kompatybilny z dostępnymi na rynku systemami
dźwiękowymi,  procesorami  dźwięku  i  ekranami  elektrycznymi  przeznaczonymi  do
wyświetlania projekcji kinowych. Oferta powinna także obejmować szkolenie obsługi, a także
wsparcie techniczne przy podłączeniu. Z uwagi na planowaną przebudowę Miejskiego Domu
Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu, szkolenie i wsparcie techniczne
odbędzie  się  w  okresie  późniejszym.  Transport  przedmiotu  zamówienia  powinien  być
wliczony w cenę.

5.2. Wizja lokalna

Do  uznania  Wykonawcy.  Wizja  lokalna  winna  być  dokonana  na  koszt  własny
Wykonawcy.

Część III 

Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania

oceny spełniania tych warunków
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6. O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  określone
przez Zamawiającego w niniejszej części warunki udziału w postępowaniu, wynikające z
art. 112 ust. 2 Ustawy PZP dotyczące:

6.1. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej:

1. Zamawiający wymaga wykazu dostaw (co najmniej jedna) o wartości min. 200.000
zł bruIo wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których
dostawy zostały  wykonane bądź  są  wykonywane z dowodami  określającymi  czy
dostawy  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  (np.  referencje) bądź  inne
dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  zostały
wykonane. W przypadku braku możliwości uzyskania takich potwierdzeń z przyczyn
niezależnych  od Wykonawcy,  składa  on  oświadczenie.  Przez  jedną  dostawę
rozumie się dostawę świadczoną w ramach jednej umowy. Dostawy powinny mieć

charakter  tożsamy lub pokrewny z  przedmiotem  zamówienia  i  odnosić  się  do

urządzeń związanych z funkcjonowaniem kin cyfrowych.

2. Zamawiający  wymaga  oświadczenia  na  temat  wykształcenia  i  kwalifikacji
zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

6.2. Wykonawca na podstawie art. 118 ustawy PZP 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,

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji
finansowej  lub  ekonomicznej  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. 

6.4. Powyższe zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza,  że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby,  gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności :

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób  i  okres  udostępnienia  Wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

6.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał  on  w  danym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających zasoby.

6.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej składa się
pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  (opatrzonej  kwalifikowanym

SWZ Strona 6 z 22



podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

7. Podstawy wykluczenia z postępowania

7.1. O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8,10 Ustawy PZP. 

7.2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się

Wykonawcę:

7.2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym na  celu
popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowego,  o  którym  mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  

w art.  165a Kodeksu karnego,  lub przestępstwo udaremniania  lub utrudniania
stwierdzenia  przestępnego  pochodzenia  pieniędzy  lub  ukrywania  ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  115  §  20  Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.  296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko  wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa w  art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  lub  za  odpowiedni  czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego

7.2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.

7.2.3. wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję

administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenie  społeczne lub  zdrowotne,  chyba że  wykonawca  odpowiednio  przed

upływem  terminu  do  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty

tych należności; 
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7.2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

7.2.5. jeśli zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji,  w  szczególności  jeżeli  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli  odrębne oferty,  oferty  częściowe lub  wnioski  o dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie.

7.2.6. jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1,  doszło  do  zakłócenia
konkurencji  wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  wykonawcy  lub
podmiotu,  który  należy  z  wykonawcą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  
i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być
wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3. Na  podstawie  art.  109  ust.  1  pkt. 4,  5, 6, 7,  8  i  10,  Zmawiający  wykluczy  z
postępowania o udzielenie zamówienia, ustawy PZP, Wykonawcę:

7.3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację,  ogłoszono upadłość,  którego aktywami
zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność
gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury,

7.3.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość,  w szczególności  gdy  wykonawca w wyniku  zamierzonego  działania  lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,

7.3.3. jeśli  występuje  konflikt  interesów w rozumieniu art.  56 ust.  2,  którego nie  można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy.

7.3.4. który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  w  znacznym  stopniu  lub  zakresie  nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady,

7.3.5. który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć wpływ
na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  lub,  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
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7.3.6. który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

Część IV 

Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  od  Wykonawców  w  celu

potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw wykluczenia

Wykonawca składa oświadczenie,  pod rygorem nieważności,  w formie elektronicznej

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  lub  w postaci  elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do  wykluczenia  określonych  przez  Zamawiającego  w  Części III  SWZ,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP – Załącznik nr  2 do SWZ

Powyższe oświadczenie  składa osobno Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie,  w  jakim  każdy  z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Podmiot trzeci,  na którego potencjał  powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
braku  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  –
Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu w zakresie,  w jakim udostępnia
swoje zasoby Wykonawcy.

8.2. Sposób, okres i zakres udostępnianych zasobów przez podmiot trzeci – Załącznik nr 4

8.3. Informacja  o  zakresie  prac  powierzonych  podwykonawcy,  jeżeli  ich  udział  jest
przewidziany  w  realizacji  zamówienia  –  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  5.  Jednakże
Zamawiający  zastrzega,  że  w  przypadku  zamiaru  korzystania  przez  Wykonawców  z
Podwykonawców,  sprzedaż  projektora  cyfrowego  powinna  być  dokonana
bezpośrednio przez Wykonawcę.

8.4. Wykonawca  o  którym  mowa  w  art.  274  ust.  1  ustawy  PZP,  na  wezwanie
Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne
na  dzień  złożenia  podmiotowe  środki  dowodowe,  chyba,  że  Zamawiający  jest  w
posiadaniu lub ma dostęp do tych środków dowodowych, tj. 

1) wykazu  dostaw  (co  najmniej  jedna)  o  wartości  min.  200.000  zł  bruIo
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wraz  z
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podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów  na  rzecz,
których  dostawy  zostały  wykonane  bądź  są  wykonywane  z  dowodami
określającymi czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty (np. referencje)
bądź  inne  dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy
zostały wykonane W przypadku braku możliwości uzyskania takich potwierdzeń z
przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy,  składa  on  oświadczenie. Przez  jedną
dostawę rozumie się dostawę świadczoną w ramach jednej umowy.

2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
Kadry kierowniczej Wykonawcy.

8.5. Wykonawca  powinien  przedłożyć  informację  z  odpowiednich  rejestrów  w celu
potwierdzenia,  że osoba działająca  w imieniu Wykonawcy  jest umocowana do jego
reprezentowania.  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów,  o
których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.

8.6. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia.

8.7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w
języku obcym, przekazywane są Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski

Część V 

Przygotowanie i składanie ofert

9. Postać Oferty

9.1. Oferta  powinna  być sporządzona w języku polskim  złożona  w formie elektronicznej

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  lub  w  postaci elektronicznej  
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty na nośniku
danych  lub  w  inny  sposób  (np.  przy  pomocy  poczty  elektronicznej)  jest
niedopuszczalne jako niezgodne z ustawą PZP.

9.2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 ofertę.

9.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9.4. Wykonawca aby wziąć udział  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego
musi założyć konto na ePUAP. Adres konta ePUAP Zamawiającego: 

/MDKPrzasnysz/SkrytkaESP

Przygotowanie oferty:
1. Wypełnienie wymaganych dokumentów.

W przypadku dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one
zostać załączone w osobnym pliku, z zaznaczeniem, że załącznik stanowi tajemnicę
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przedsiębiorstwa  np. w jednym  pliku informacje, które nie zostały zastrzeżone a w
drugim plik tylko z informacjami zastrzeżonymi.

2. Podpisanie elektroniczne dokumentów, przed zaszyfrowaniem,
3. Spakowanie plików w jeden plik ZIP,
4. Szyfrowanie dokumentów przy pomocy systemu miniPortal
5. Złożenie oferty za pomocą formularza w systemie miniPortal

W  zakładce  Formularze  do  komunikacji  dostępnej  z  poziomu  menu  są  dostępne
dedykowane formularze: formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty za pomocą,
którego Wykonawcy mogą przesyłać zaszyfrowane oferty, zmienić je bądź wycofać.

Podpis  złożony  jedynie  na ww.  formularzu  nie  wywiera  skutków  w odniesieniu  do
złożonej za jego pomocą oferty  Wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63  ust. 2
Ustawy  Pzp,  a  nie  formularz  elektroniczny  za  pośrednictwem  którego  jest
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.
 

9.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

9.6. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sporządzane  są  i  przekazywane  w sposób  określony  w rozporządzeniu  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

10. Oferty wspólne

10.1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.   W  takim

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1. Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  Pełnomocnika  (załączyć
pełnomocnictwo)  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Pełnomocnik  pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do
niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia
pełnomocnika  Zamawiający  uzna  za  wiążące  dla  wszystkich  Wykonawców
składających ofertę wspólną.  

3. Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie umowy.

4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Zamawiający żąda
od  Wykonawcy  kopii  umowy regulującą  współpracę  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
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Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek
cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

11.  Podwykonawstwo 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  Jednakże
Zamawiający  zastrzega,  że  w  przypadku  zamiaru  korzystania  przez  Wykonawców  z
Podwykonawców,  sprzedaż  projektora  cyfrowego  powinna  być  dokonana
bezpośrednio przez Wykonawcę.

11.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

11.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  Wykonawcę nazwy   firm,
podwykonawców. Zakres  prac, które  Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami
lub  za  pomocą  podwykonawców  zostanie  określony  w  umowie. Wykonawca
zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych.

11.4. 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.
Wówczas  wraz  z  projektem  umowy  podwykonawczej  Wykonawca  przedkłada
oświadczenia i dokumenty określone w SWZ, właściwe dla podmiotu trzeciego.

12. Dokumenty składające się na ofertę :

1. Formularz oferty –  Załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia  (dotyczy  Wykonawcy/Wykonawców wspólnie  ubiegających
się o udzielenie zamówienia) - Załącznik nr 2 

3. Podmiot trzeci,  na  którego  potencjał  powołuje  się  Wykonawca, celem
potwierdzenia braku  podstaw  wykluczenia  podmiotu  oraz spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
–Załącznik nr 3. (jeżeli dotyczy),

4. Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  Wykonawcy 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.  –
Załącznik nr 4 ( jeżeli dotyczy).

5. Informacja  o zakresie prac powierzonych  podwykonawcy –  Załącznik nr 5  (jeżeli
dotyczy)
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6. Kopia  umowy pomiędzy Wykonawcami wspólnie  ubiegającymi się o zamówienie
regulująca ich współpracę. (jeżeli dotyczy)

7. Stosowne  Pełnomocnictwo(a)  lub  inny  dokument(y)  potwierdzający(e)
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa
osoba,  której  umocowanie  do  jego reprezentowania  nie  wynika  z  dokumentów
rejestrowych Wykonawcy),  które w swojej  treści  jednoznacznie  musi wskazywać
uprawnienie  do  działania  w  imieniu  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo  powinno  być  przedłożone  w  sposób  określony  w  §  7
rozporządzenia  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. 

Część VI 

Termin wykonania zamówienia

13. Termin realizacji zamówienia:

- termin zakończenia – 10.11.2021 r. 

Część VII 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny oferty

14. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: 

Cena – 60%

Oferta o najniższej cenie bruIo otrzyma maksymalną liczbę punktów (60 punktów), każdej
następnej, przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, wg wzoru:    

Cena minimalna
C = -------------------------------------- x 60 pkt

Cena oferty badanej

Okres gwarancji – 25 %

Oferta  o  najdłuższym  okresie  gwarancyjnym  otrzyma  maksymalną  liczbę punktów  (25
punktów),

Zamawiający przyzna punkty za powyższe kryterium wg poniższej zasady:
Minimalny okres gwarancji to 12 m-cy.

Za wydłużenie okresu gwarancji punkty będą przyznawane w następujący sposób:
12 m-cy i więcej – 0 pkt.
18 m-cy i więcej – 5 pkt.
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24 m-ce i więcej – 10 pkt.
36 m-cy i więcej – 25 pkt.

Zaoferowanie  krótszego  okresu  gwarancji  niż  wymagane  12  m-cy  skutkować  będzie
odrzuceniem oferty (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy).
Do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

Czas reakcji na usterki – 15 %

Oferta o najszybszym czasie reakcji Wykonawcy na wykryte usterki techniczne przedmiotu
umowy otrzyma max liczbę punktów (15 punktów).

Zamawiający przyzna punkty za powyższe kryterium wg poniższej zasady:
Opcja  nr  1.  Pomoc  zdalna  (telefon,  Internet  itp.)  do  5  godzin  lub  przyjazd  osoby
upoważnionej (technika) do 24 godzin – 15 pkt.
Opcja nr 2. Pomoc zdalna (telefon, Internet itp.) pow. 5 godzin do 12 godzin lub przyjazd
osoby upoważnionej (technika) pow. 24 godzin do 48 godzin – 5 pkt.
Opcja  nr  3.  Pomoc  zdalna  (telefon,  Internet  itp.)  pow.  12  godzin  lub  przyjazd  osoby
upoważnionej (technika) pow. 48 godzin – 0 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa powyżej.
Zamawiający  dokona  weryfikacji  oraz  przypisania  punktów  dla  poszczególnych  kryteriów
oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (P)  wg wzoru:

P= C+G+R

P – łączna ocena 
C - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena.
G - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Okres gwarancji.
R - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Czas reakcji na usterki.
Jeżeli  nie  można wybrać oferty najkorzystniejszej z  uwagi na to,  że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli  na  podstawie  art.  248  ust.  2,3  Ustawy  PZP  nie  można  dokonać  wyboru  oferty  w
przypadku gdy otrzymały taka samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający
wzywa  Wykonawców  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę, która nie może być wyższa niż
zaoferowana w uprzednio  złożonych przez  nich ofertach.  Każde z  wymienionych powyżej
kryteriów  zostało  oznaczone  odpowiednią  wagą,  gdzie  waga  wyznacza  istotność  danego
kryterium  przy  dokonywaniu  oceny  oferty. Oferta  o  najwyższej  liczbie  punktów,  będącą
sumą punktów w poszczególnych kryteriach, uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.

Część VIII 

Opis sposobu obliczenia ceny 

15. Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa  za  cenę  ryczałtową  bruIo,
obejmującą pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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15.1. Wynagrodzenie  powinno  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu
zamówienia, w tym m.in.:
- cena  bruIo musi zawierać wszystkie koszty związane z  przygotowaniem i realizacją

zamówienia,
- cenę oferty należy skalkulować w uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
-  w ofercie  należy  podać cenę bruIo za wykonanie  całości  przedmiotu zamówienia

zgodnie z formularzem cenowym.
- wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku,
-  rozliczenia  finansowe  między  zamawiającym  a  wykonawcą  będą  prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Część IX 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone

do umowy o wykonanie zamówienia

16. Wszelkie  postanowienia  oraz  warunki  umowy  na  realizację  niniejszego  przedmiotu
zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 6,
 

16.1. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień Umowy w stosunku  do treści  oferty,  na
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  poza  dopuszczalnymi  zmianami
wynikającymi z projektu umowy ( załącznik nr 6 ) oraz z przepisów ustawy PZP.
Zmiany  mogą  dotyczyć  niezawinionych  przez  Wykonawcę  przypadków  wystąpienia
nieprzewidywalnych  i  niezależnych  od  Wykonawcy  przeszkód.  W  takim  przypadku
wykonywanie  przedmiotu  umowy  przedłużone  zostanie  o  okres  trwania  takiej
przeszkody.

Część X 

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17. Wadium.

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia.

Część XI 

Termin i miejsce składania ofert

19. Oferty należy składać nie później niż do dnia 7.10.2021 r. do godziny 10.00. 

Stroną prowadzonego postępowania jest system miniPortal.

MiniPortal jest zintegrowany z dedykowanymi formularzami na  Plabormie  ePUAP, za
pośrednictwem  których  można  składać  oferty  i  wnioski  w  postępowaniach  oraz
komunikować się Zamawiającym.
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Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z  systemu miniportal znajduje się

na stronie hNps://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce „Instrukcje”.

Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych
formularzy:  „Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”  i

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Korzystanie  z  systemu  miniportal  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu  oraz
Warunków  korzystania  z  elektronicznej  plabormy  usług  administracji  publicznej
(ePUAP).

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej
„wniosek” za pośrednictwem „Formularza  do złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub
wniosku” dostępnego na miniPortalu.  Funkcjonalność do zaszyfrowania  oferty  przez
Wykonawcę  jest  dostępna  dla  wykonawców  na  miniPortalu,  w szczegółach  danego
postępowania.  W  formularzu  oferty/wniosku  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać
adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie  korespondencja  związana  z
postępowaniem.

20.1 W  celu  korzystania  z  systemu  miniPortal  konieczne  jest  dysponowanie  przez
użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Aplikacja działa na Plabormie Windows, Mac i Linux. 
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 
czasu odbioru danych:

� specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
� format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8,

� oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

� integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 
zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

� Microsoe Internet Explorer od wersji 11.0
� Mozilla Firefox od wersji 15

� Google Chrome od wersji 20

� Microsoe Edge 

20.2. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności  za złożenie oferty  w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z systemu miniportal.
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20.3. Za datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,
oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub oświadczeń  oraz  innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Plabormie ePUAP
Zaleca  się,  aby  rozpocząć  składanie  oferty  z  odpowiednim  wyprzedzeniem.
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  lub  nieterminowe
złożenie oferty.

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.
Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sporządzane  są  i  przekazywane  w sposób  określony  w rozporządzeniu  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.

20.4. Zmiana i wycofanie oferty

20.5. Wykonawca może zmienić  oraz  wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

20.6. Wykonawca  nie  może  wprowadzić  zmian  do  oferty  oraz  wycofać  jej  po  upływie
terminu składania ofert.

Część XII 

Tryb  udzielania  wyjaśnień  i  zmiany Specyfikacji  Warunków

Zamówienia

21. Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego o  wyjaśnienie treści  specyfikacji

warunków zamówienia. 

Wykonawca  zwraca się z pytaniem do  Zamawiającego za pośrednictwem plabormy
ePUAP.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić  wyjaśnień,  jednak  nie
później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  pod  warunkiem,  że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert, 
Jeśli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża
termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich
zainteresowanych  Wykonawców  z  wyjaśnieniami   niezbędnymi   do  należytego
przygotowania i złożenia oferty. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie  treści SWZ wpłynął po
terminie,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania. Zamawiający nie ma również obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.
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22. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  udostępni  na  plabormie
przetargowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  składania
ofert  zmienić  treść  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.  W  takim  przypadku  gdy
zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o niezbędny czas na ich przygotowanie.

Część XIII 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

24. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym przesyłanie dokumentów,
wezwanie  do  złożenia,  uzupełnienia,  wyjaśnienia,  oświadczeń  i  dokumentów,
zadawanie  pytań  jak  i  udzielanie  odpowiedzi  będzie  odbywała  się  za  pomocą
dedykowanych formularzy dostępnych na Plabormie ePUAP 

24.1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
   W sprawach proceduralnych i merytorycznych – Tomasz Szymborski
   tel. 29 752 32 20

24.2. W  sytuacji  awarii,  przerwy  technicznej  lub  kłopotów  z  działaniem  plabormy,
Zamawiający  dopuszcza  komunikację  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres:
dyrektor@mdkprzasnysz.pl (nie  dotyczy  składania  ofert  wraz  z  oświadczeniami  o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). 

Wykonawca przekazuje korespondencję z adresu poczty elektronicznej wskazanego w treści
oferty albo innego adresu umożliwiającego jego jednoznaczną identyfikację. 

24.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

24.4. Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków
elektronicznych za wyjątkiem sytuacji awaryjnych wskazanych w pkt. 24.2.

Część XIV

Termin związania ofertą.

25. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do
5.11.2021r.

26. Gdy wybór oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
przed upływem terminu związania  ofertą  zwraca się  jednokrotnie  do Wykonawcy o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o okres nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą.
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Część XV 

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert

27. Otwarcie ofert

27.1. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  7.10.2021r.  o  godz.  10:30  poprzez
odszyfrowanie złożonych ofert.

27.2. Otwarcie ofert jest niejawne.

27.3. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni  na  plabormie
prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający z systemu miniPortal pobiera wszystkie zaszyfrowane oferty i zapisuje je
na swoim komputerze
Po  upływie  terminu  otwarcia  ofert,  Zamawiający  odszyfrowuje przesłane przez
Wykonawców oferty.
 

27.4. Po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na plabormie prowadzonego postępowania
informacje o:
-  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej
działalności  gospodarczej albo miejscach zamieszkania  Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

27.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje  o zmianie  terminu otwarcia ofert na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania..

28. Poufne badanie ofert

28.1. Badanie ofert będzie polegało na ocenie:

1) spełniania wymaganych warunków przez Wykonawców, którzy złożyli oferty 
a) ocenie czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia,
b) ocenie treści złożonych dokumentów i oświadczeń.
c) zgodność treści oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

28.2. Wezwanie Wykonawców do złożenia oświadczeń i dokumentów. 

Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do
złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień składania. 

28.3. Zamawiający poprawi w ofercie :

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

28.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym,  Wykonawcą  negocjacji
dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  uwzględnieniem art.  223  ust.  2,  dokonywanie
jakichkolwiek zmiany w jej treści.

28.5. W przypadku zaoferowania ceny, która wydaje się rażąco niska, Zamawiający zażąda
wyjaśnień w tej kwesYi od Wykonawcy – art. 224 Ustawy PZP.

28.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli będą ku temu przesłanki – art. 226 Ustawy PZP.

28.7. Zamawiający  unieważni postępowanie jeżeli  będą ku temu przesłanki – art.  255,257
oraz 310 Ustawy PZP: 

28.8. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający  informuje  o  tym  fakcie  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania.

28.9. Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  74  ust.  1  i  2  pkt.  1  ustawy PZP  protokół
postępowania,  w  tym  oferty  składane  w postępowaniu  są  jawne  i  podlegają
udostępnieniu na wniosek. Oferty wraz załącznikami udostępnia się niezwłocznie po
otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

28.10. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
ustawy  z dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli
Wykonawca  wraz  z  przekazaniem takich informacji  zastrzegł,  że  nie  mogą one  być
udostępniane  oraz  wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

28.11. W  przypadku,  gdy  dokumenty  elektroniczne  zawierają  informacje  stanowiące
tajemnicę  przedsiębiorstwa,  Wykonawca,  w  celu  utrzymania  w  poufności  tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  Obowiązek
wydzielenia  i  odpowiedniego  oznaczenia  zastrzeżonych  informacji  spoczywa  na
Wykonawcy. 

28.12. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone  informacje
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  lub  zastrzeże  informacje,  które  są  jawne  na
podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający uzna zastrzeżenie
tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę

Część XVI 
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Informacje  o  formalnościach,  jakie  muszą  zostać  dopełnione  po

wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego.

29. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z art. 308 ust. 2 Ustawy PZP oraz postanowień niniejszej
SWZ.

29.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
na podstawie przyjętych kryteriów w SWZ.

29.2. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

29.3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  Zamawiający  zażąda  umowy  regulującej  współpracę  tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

29.4. W  przypadku,  kiedy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza,, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający  może dokonać ponownego badania i  oceny spośród pozostałych ofert,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255
ustawy PZP.

Część XVII 

Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących

wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

30. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy
mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

31. Przysługujące  środki ochrony prawnej  określone zostały w dziale IX ustawy PZP (art.
505 – 590).

Część XVIII 

Postanowienia końcowe 

32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
34. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP.
35. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 Ustawy PZP
36. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
37. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
38. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1

pkt. 7,8.
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39. Dopuszcza się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w obiekcie objętym przedmiotem
zamówienia. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny Wykonawcy.

40. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywają się w walucie polskiej.
41. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
42. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 60, 121 ustawy PZP.
43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
44. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
45. Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogu elektronicznego.

Załączniki do SWZ:
Nr 1 – Formularz oferty
Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu 
Nr 3 – Informacja nt podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca 
Nr 4 – Zakres udostępnianych zasobów przez podmiot trzeci
Nr 5 – Informacja o podwykonawcach 
Nr 6 – Wzór umowy 

Przasnysz, dnia 29.09.2021 r.

Z a t w i e r d z i ł

  Magdalena Król - Piórkowska

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
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