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ZAMAWIAJĄCY:

Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens

os. Piastowskie 19/22

61-148 Poznań

NIP: 7811734343

www.kinorialto.poznan.pl

e-mail: intermedia@kinorialto.poznan.pl

Znak sprawy: I-kR/ZPc1.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu zakupowym opartym na regułach ustawy PZP o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 euro,

w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z

projektorem laserowym dla Kina Rialto w Poznaniu”

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia stroną internetową

prowadzonego postępowania jest strona: https://kinorialto.poznan.pl

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki

Filmowej, w ramach programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”.

Nazwa przedsięwzięcia: „Zakup projektora cyfrowego dla kina Rialto”.

Poznań, lipiec 2022

http://www.kinorialto.poznan.pl
mailto:intermedia@kinorialto.poznan.pl
https://kinorialto.poznan.pl
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SPIS TREŚCI

Rozdział I Dane Zamawiającego

Rozdział II Tryb udzielania zamówienia

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział VI Podstawy wykluczenia z postępowania

Rozdział VII wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych potwierdzających

brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków

udziału w postępowaniu

Rozdział VIII Poleganie na zasobach innych podmiotów

Rozdział IX Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia

Rozdział X Informacje o sposobie, środkach porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami i przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także

wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami oraz

informacja o uprawnieniach i obowiązkach dotyczących wniosków o

wyjaśnienie swz oraz informacje o sposobie komunikowania się

zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej

Rozdział XI Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez

zamawiającego w SWZ

Rozdział XII Sposób oraz termin złożenia oferty. Termin otwarcia ofert

Rozdział XIII Wadium

Rozdział XIV Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział XV Termin związania ofertą

Rozdział XVI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział XVII Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział XVIII Projektowane postanowienia umowy

Rozdział XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział XX Informacje o treści zawieranej umowy i możliwości jej zmiany

Rozdział XXI Środki ochrony prawnej

Rozdział XXII Ochrona danych osobowych

Załączniki:

a) Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
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b) Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy,

c) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

d) Załącznik Nr  4 - Projektowane postanowienia umowy,

I. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiającym jest:

Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens; os. Piastowskie 19/22;

61-148 Poznań

NIP: 7811734343.

Adres e-mail: intermedia@kinorialto.poznan.pl

Numer telefonu: 508861813

Adres poczty elektronicznej do korespondencji: intermedia@kinorialto.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane

z prowadzoną procedurą: https://kinorialto.poznan.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.kinorialto.poznan.pl/o-kinie/przetarg

2. Odbiorcą dostawy jest:

Kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38; 60-843 Poznań

II. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.

poz.1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w oparciu o niniejszą

Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawa

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których

mowa w art.3 ustawy

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem

sprawy nr: I-kR/ZPc1.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z

Zamawiającym powoływać się na ww. znak sprawy.

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów

elektronicznych

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością

prowadzenia negocjacji.

III. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Systemu” do kina Rialto  w

Poznaniu, w skład którego wchodzi: kinowy projektor cyfrowy (zgodny ze

standardem DCI) wraz z wbudowanym serwerem, odpowiednim obiektywem,

i panelem sterowania, usługa instalacji i konfiguracji sprzętu oraz

przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia.

https://kinorialto.poznan.pl
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert

wariantowych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi integralną całość realizacyjną. Podział

zamówienia na części mógłby zagrozić terminowości dostaw składowych,

utrudniłby skoordynowanie prac oraz mógłby się przyczynić do unikania

odpowiedzialności gwarantów za nienależyte wykonanie przedmiotu

zamówienia.

4. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego

Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu „Rozwój kin”, priorytet II

„Cyfryzacja kin”.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

(Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane

postanowienia Umowy(PPU) oraz niniejsza Specyfikacja Warunków

Zamówienia.

6. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym

Słowniku Zamówień CPV:

a. 38652000-0 Projektory filmowe

b. 48820000-2 Serwery

c. 38600000-1 przyrządy optyczne

d. 51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania

komputerowego)

e. 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych,

dźwiękowych i wideo

f. 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

g. 80511000-9 Usługi szkolenia personelu

7. Miejsce realizacji zamówienia: Kino Rialto, ul. J. H. Dąbrowskiego 38, 60-843

Poznań.

8. W przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach nazw

materiałów, patentów bądź znaków towarowych Zamawiający dopuszcza

zastosowanie produktów równoważnych z zastrzeżeniem, że produkty te

będą cechować się parametrami techniczno- jakościowymi co najmniej na

poziomie parametrów wskazanego produktu. Zamawiający będzie wymagał

złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie

stosownych wymagań.

9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji

lokalnej, po umówieniu jej terminu pod nr tel. kom. 508 861 813

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki

udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy

zdolności.
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a) o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej

lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej dwie dostawy, których (każdej z nich) zakres obejmował

dostawę systemu projekcji kinowej, przy czym wartość każdej z dostaw

wynosiła minimum 200 000 zł. brutto. Przez jedną dostawę Zamawiający

rozumie dostawę świadczoną w ramach jednej odrębnej umowy (zamówienia).

UWAGA 1

W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła

się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te

dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu

składania ofert spełniają warunek.

UWAGA 2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek

musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia

spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego wyżej polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek

zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

UWAGA 3

W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny

spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na

PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w

dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według

ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. VI

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust. 1

ustawy Pzp, w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 PZP

2. Inne podstawy wykluczenia.

2.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
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Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. z 2022 r.

poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

A) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

B) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

C)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3

ustawy.

2.2 W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie o której mowa w

pkt. 2.1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

2.3.Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się

złożenie oferty.

2.4.Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 2.1, które

w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia

publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębne

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Oświadczenie należy sporządzić i złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie składa

również podmiot udostępniający zasoby.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,

następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane (na przykładzie wzoru udostępnionego

Wykonawcy najwyżej ocenionemu), oraz załączeniem dowodów określających,

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

-Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej liczy się wstecz

od dnia w którym upływa termin składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w §9 ust. 1

pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.

2415), dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych, w których Wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

4. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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.

5. Kompletna oferta zawiera:

1) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ,

2) oświadczenie Wykonawcy, zgodne  z załącznikiem nr 3 do SWZ,

3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę

Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile

uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,
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4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów - o ile zachodzi,

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o ile

zachodzi.

UWAGA:

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w punktach 1)-5), składają się na

ofertę i są składane w terminie jej złożenia.

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2,

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w

szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu

zamówienia;

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 pzp, a także bada, czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane

względem Wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
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składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby.

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE, ŚRODKACH POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI i PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

ORAZ INFORMACJA O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH DOTYCZĄCYCH

WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE SWZ ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE

KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ

PRZY UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz

Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres:

Intermedia s.c. ul. Norwida 15/95; 60-867 Poznań, lub

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):

intermedia@kinorialto.poznan.pl

Korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za

przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem

wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma

2. Osobą uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jolanta Myszka tel. 508 861 813 email: intermedia@kinorialto.poznan.pl

3. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się

w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje

się w oryginale;
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4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w

postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się

w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem;

5. Podmiotowe środki dowodowe (o których mowa w rozdz. VII SWZ wskazanych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415.), sporządza się w postaci papierowej i opatruje

własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale lub jako kopię

poświadczoną za zgodność z oryginałem;

6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 4 i 5

jeśli sporządza się je w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale lub

jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (sytuacja wskazana w pkt

1 lit a);

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa powyżej,

dokonuje:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

- w przypadku oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii,

sporządzonej w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem; poświadczenia

za zgodność z oryginałem może dokonać również notariusz.

8. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email wykonawca może

złożyć w szczególności np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

(dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert);

9. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty

elektronicznej z adresu email: intermedia@kinorialto.poznan.pl, może

przesyłać do Wykonawców w szczególności odpowiedzi z wyjaśnieniami treści

SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków

dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu

postępowania.

10.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie

treści SWZ. Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej

w pkt. 1 z adnotacją: Zapytania – nazwa (tytuł) postępowania oraz znak sprawy:

I-kR/ZPc1.2022.

11.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
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wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na

4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej,

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego

przygotowania i złożenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o

którym mowa wyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania

źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu

wyjaśnienia treści SWZ.

12.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający

udostępnia na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ:

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem

na język polski.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje

własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich

kart oferty.

3. Jeżeli dokumenty 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 miejscu , wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wg rozdziału VII SWZ,

pkt. 5 w formie określonej w rozdz. X.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który

przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

6. Oferta winna zawierać, wszystkie wymagane informacje określone w

Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty



12

przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SWZ, której integralną

część stanowią załączniki.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania

ofert.

9. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i

oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby umocowane do

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w

imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba uprawniona

do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu

Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

10. Oferty nieodpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz niespełniające

wymagań określonych w SWZ zostaną odrzucone

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. TERMIN OTWARCIA OFERT

I. Sposób oraz termin składania ofert

1) Wykonawca składa ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym

opakowaniu oraz winien ją oznaczyć poprzez wskazanie nazwy i adresu

wykonawcy, nazwy i adresu zamawiającego, nazwy przedmiotu

zamówienia oraz wskazać, żeby nie otwierać oferty przed terminem

otwarcia ofert – jak poniżej.

i. koperta zewnętrzna: oferta na dostawę projektora dla kina

Rialto znak sprawy I-kR/ZPc1.2022 z uwagą: NIE OTWIERAĆ

PRZED DNIEM 26.07.2022.  GODZINĄ 10:30

ii. koperta wewnętrzna powinna posiadać pieczęć oferenta lub

jego dane teleadresowe i opis/tytuł: Oferta na dostawę

projektora dla kina Rialto  znak sprawy : I-kR/ZPc1.2022

iii oferta zaadresowana powinna zostać na adres:

Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens ul. Norwida 15/95; 60-867 Poznań

2) Oferty należy składać do dnia 26.07.2022 r. do godziny 10
00 .

Oferta złożona

po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.

Zamawiający dopuszcza osobiste złożenie ofert w dniu 26.07.2022 w

godzinach 9:00-10:00 w biurze kina Rialto, przy ul. Dąbrowskiego 38, Poznań

3) Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: I-kR/ZPc1.2022

4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.07.2022 r. o godzinie 10
30

, w

siedzibie kina Rialto przy ulicy Dąbrowskiego 38 w Poznaniu.

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę

lub dokonać jej zmiany – na zasadach złożenia oferty z dopiskiem zmiana

oferty..
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6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

7) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie

internetowej postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

II. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie

internetowej prowadzonego postępowania.

III. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie

internetowej postępowania informacje o:

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach

prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania

wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach

XIII . WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) oraz

istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek

rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
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b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

zamawiającego, bez kwoty podatku;

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223

ust. 2 ustawy Pzp).

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w

stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp).

10. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub

ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub

kosztu, lub ich istotnych części składowych.

11. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu

najkorzystniejszej oferty (art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp).

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24 sierpnia

2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu

związania ofertą.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT:
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1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny

ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Do

wyboru ofert przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga)

kryterium

1. Cena C 60%

2. Czas reakcji serwisowej CRS 5%

3. Termin gwarancji projektora TG 10%

4. Żywotność źródła  światła projektora ŻS 10%

5. Termin dostawy (TD) 15%

SUMA: 100%

Kryterium

Waga kryterium

1 Cena (C) 60% = 60 pkt

2. Czas reakcji serwisowej CRS = 5 pkt

3 Termin gwarancji (TG) 20% =10 pkt

4 Żywotność źródła światła (Ż) 10% = 10 pkt

5 Termin dostawy (TD) 15% = 15 pkt

5 Razem (S) 100% = 100 pkt

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

a) Kryterium nr 1 – Cena (C):

„Cena” rozumiana, jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za

realizację całego zamówienia.

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji:

a) Kryterium nr 1 – Cena – 60% (60 pkt) – Zamawiający przyzna 60 punktów

ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba

punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 60 pkt

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert

Co – cena z badanej oferty

b) Kryterium nr 2 – Czas reakcji serwisowej – 5% (5 pkt) – Jako kryterium

czasu reakcji Zamawiający porównuje deklarowany czas reakcji na zgłoszenie

serwisowe obliczany wg zasady:

- kontakt telefoniczny i diagnostyka zdalna w ciągu 6 godzin, przyjazd technika do

12 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt
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- kontakt telefoniczny i diagnostyka zdalna w ciągu 12 godzin, przyjazd technika do

24 godzin od zgłoszenia usterki – 1 pkt

- przyjazd technika powyżej 48 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt.

c) Kryterium nr 3 – Termin Gwarancji projektora – 10% (10 pkt) –

Zamawiający preferuje projektor o jak najdłuższej gwarancji, punktacja wg

zasady:

48 miesięcy – 10 pkt

36 miesięcy – 5 pkt

24 miesiące – 0 pkt

d) 4 Żywotność źródła światła projektora (ŻS) 10% = 10 pkt

Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:

od 50.000 godzin i więcej – 10 pkt

od 20.001 godzin do 49.999 godzin włącznie – 5 pkt

20.000 godzin – 0 pkt

e) Termin dostawy (TD) 15% = 15 pkt

Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:

do 15 dni od dnia zawarcia umowy – 15 pkt

do 21 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt

od 22 do 29 dni od dnia zawarcia umowy - 1 pkt

30 dni od dnia zawarcia umowy 0 pkt.

- Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklaruje termin dostawy (TD) na przedmiot

zamówienia, dłuższy niż 30 dni, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie

art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje terminu dostawy (TD) na przedmiot

zamówienia, Zamawiający uzna, że został zaproponowany maksymalny

termin dostawy (TD) na przedmiot zamówienia wymagany przez

Zamawiającego, tj. 30 dni.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert

będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami

arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą

liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

zostanie ona obliczona wg poniższego wzoru:

S = C + TG + ŻS + TD
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gdzie:

S – całkowita liczba punktów

C – liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena (C)”

TG – liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin gwarancji (TG)”

Żs – liczba punktów uzyskana w kryterium „Żywotność źródła światła (Żs)”

TD – liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin dostawy (TD)”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce za-mieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a),

na stronie internetowej postępowania.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z

uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,

3. Wykonawca przed zawarciem umowy, poda wszelkie informacje niezbędne

do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych

wykonawców, w której m. in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do

kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z

płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być

krótszy niż termin realizacji zamówienia.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
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ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.

XX.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY I MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych

Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do

treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz

wskazanym w PPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej.

XXI. Środki ochrony prawnej:

1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w

PZP a w szczególności prawo odwołania się do Krajowej Izby

Odwoławczej

2. Wykonawca przystępuje do przetargu W TRYBIE ART. 70¹ – 70
5

KODEKSU CYWILNEGO i przysługuje mu prawo odwołania do Sądu

powszechnego.

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania

z uwagi na nieprzyznanie środków publicznych, które zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – (na podst. art. 310

ustawy Pzp) a pochodzących z PISF w ramach wniosku o

dofinansowanie o nr DUK.51.30233.2022

4.
XXII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Niniejsza informacja ma na celu przekazanie podstawowych informacji o

warunkach, na jakich Pani/Pana dane osobowe przetwarza Intermedia, s.c. Jolanta

Myszka Piotr Zakens

1. Informacje dotyczące administratora danych - Intermedia, s.c. Jolanta

Myszka Piotr Zakens jest administratorem danych (Administrator), które pozyskuje

w toku postępowania o zamówienie publiczne. Z Administratorem można się

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

iod@kinorialto.poznan.pl
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2. Inspektor ochrony danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony

Danych, który ma służyć radą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych. Można zadać mu pytanie dotyczących Pani/Pana danych, pisząc do

niego na adres:. iod@kinorialto.poznan.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne - Cel

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest związany z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest

zamiar zawarcia przez Panią/Pana umowy na wykonanie zamówienia wyrażony

poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019

poz.2019) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U.2020 poz.164).

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i c)

RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2)).

4. Okres przechowywania danych - Państwa dane pozyskane w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez

okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane? - Państwa dane pozyskane w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa

danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach

jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz.2019).

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem

o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Intermedia s.c. zawarła

umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów

informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres

przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do

możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług

wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula

zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w

tym danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy - Intermedia

s.c. korzystając z usług oferowanych przez Google może przekazywać Pani/Pana

dane osobowe spółce Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr

1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”), która może

przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w stanach Zjednoczonych
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Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają

stosowną infrastrukturę. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych

osobowych przez BOK do krajów trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki

Północnej są stosowane w umowie z Google LLC standardowe klauzule umowne,

zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że

przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

osobowych - RODO daje Pani/Panu szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem

danych osobowych ww. celu. Pani/Pan ma prawo żądania od nas:

a) uzyskania informacji, że przetwarzamy dane osobowe na Pani/Pana

temat;

b) uzyskania kopii danych osobowych, które pozyskaliśmy na Pani/Pana

temat, przy czym w przypadku gdyby przekazanie kopii tych danych lub udzielenie

informacji, na temat tego, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy zażądać od Pani/Pana dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

c) usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania władzy publicznej;

d) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

e) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ale realizacja tego prawa

nie może naruszać integralności protokołu, jak i załączników;

f) prawo do ograniczenia danych, ale zgłoszenie żądania ograniczenia

przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu

zakończenia postępowanie o zamówienie publiczne.

8. Obowiązek podania danych - Podanie danych osobowych w związku

udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może

być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że

w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.

2019) oraz aktów wykonawczych.

9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych - Ma Pani/Pan prawo

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy

Pani/Pan uzna, że naruszamy przepisy RODO.

Załączniki:

a) Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ),

b) Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy,
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c) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

d) Załącznik Nr  4 - Projektowane postanowienia umowy,
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Załącznik Nr 1

Znak sprawy I-kR/ZPc1.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem
laserowym dla kino Rialto  w Poznaniu”

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach programu
„Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”. Nazwa przedsięwzięcia: "Zakup projektora cyfrowego dla kina Rialto".

I. KINOTECHNIKA - podstawowe parametry

.Dane niezbędne do określenia podstawowych parametrów i konfiguracji systemu:
a. wymiar sali: szerokość 13,31 m, długość 17,96 m;
a. wymiar ekranu: podstawa ekranu: 8,46 m, wysokość 3,74 m
b. odległość projekcyjna: min. 15,5 m;

c. (wymiary okna w kabinie projekcyjnej: szerokość: 74,5 cm, długość: 57 cm, odległość dolnej
ramy od podłogi: 95 cm);

II. SZCZEGÓŁOWE MINIMALNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane, oznakowane przez producentów w
taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu, jak i producenta.

.Kinowy projektor cyfrowy
a. projektor zgodny z DCI 2D;
a. projektor generujący obraz w rozdzielczości min. 2K 2048x1080;
b. projektor o mocy świetlnej na poziomie min. 9 000 lumenów;

● (Zamawiający w przyszłości chciałby rozbudować system o 3D)
a. wszystkie elementy w obudowie projektora (chłodzenie i źródło światła)
b. równomierność oświetlenia powierzchni ekranu – światło w projektorze ma być uzyskiwane
w technologii laserowej;
c. żywotność źródła światła przynajmniej 50 000 godzin pracy (dotyczy lasera);
g. projektor powinien mieć obiektyw zmotoryzowany umożliwiający uzyskanie obu formatów

kinowych FLAT/SCOPE, ;projektor musi posiadać certyfikat zgodności DCI, wyznaczający
wysokie standardy jakości obrazu i dźwięku oraz umożliwiający wyświetlanie szyfrowanych
kopii cyfrowych DCP;

2. Kinowy serwer filmowy

a. zintegrowany z projektorem serwer w standardzie DCI umożliwiający odtwarzanie plików
JPEG2000 dostarczanych w formie kinowego standardu DCP;
a. umożliwiający projekcję filmową w technologii HFR (podwyższona ilość́ klatek filmu na
sekundę̨);
b. urządzenie we współpracy z projektorem umożliwi odtwarzanie materiałów 2D w wysokiej
rozdzielczości (min. 2K);
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c. ilość pamięci dostępnej dla plików DCP to min. 1,5 TB netto, 
d. odtwarzanie plików 2K, 4K, JPEG2000, 3D-JPEG2000, MPEG-2;
e. wejścia: HDMI 1.4, 2x 3g SDI eSata, 2x USB 3.0, 2x RJ45 AES3-EBU.

3. Podest pod  projektor

a. szerokość i wysokość dostosowana do projektora i okienka projekcyjnego;
a. możliwość zamocowania urządzeń w standardzie 19 cali;
b. wbudowane szyny rack do montażu urządzeń peryferyjnych, 

4. Laptop/monitor sterujący

a. ekran o przekątnej min 17”
a. rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 (FDH 1080);
b. matowa powierzchnia matrycy;
c. komputer przenośny z oprogramowaniem do zarządzania i diagnostyki projektora i serwera
powinien umożliwiać diagnostykę pracy urządzeń i ich kontrolę;
d. system operacyjny pozwalający na zainstalowanie wymaganego oprogramowania;
e. dostarczone oprogramowanie, wraz ze stosownymi licencjami, powinno umożliwiać
wyświetlanie dodatkowych materiałów video;
f. dysk SSD o pojemności min. 256 GB (w przypadku wersji laptop/komputer);
g. porty co najmniej: 1 x HDMI, 2 x USB 3.0 typ A, 1 x USB 3.0 typ C, 1 x gniazdo sieciowe LAN
RJ45;
h. Wi-Fi;
i. wbudowany czytnik kart pamięci.

6. Montaż, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi

a. dostawa zamówienia w cenie;
a. montaż zestawu przez Wykonawcę odbędzie się w obecności pracowników kina;
b. dostarczenie, wypakowanie i zainstalowanie przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu;
c. podłączenie, kalibracja i uruchomienie całego systemu projekcji;
d. szczegółowe przeszkolenie zespołu kina z obsługi urządzeń przeznaczone dla min. 3 osób,
przez czas maks. 4 godziny, wraz z testową projekcją filmu.
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Załącznik Nr 2 do SWZ

Znak sprawy I-kR/ZPc1.2022

FORMULARZ OFERTOWY

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy

Nazwa/Imię i nazwisko

Siedziba/Adres zamieszkania

 

NIP/Regon/KRS

Adres email do korespondencji z Zamawiającym

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (imię i nazwisko)

.Oferowany przedmiot zamówienia:

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:

Wartość zamówienia bez

podatku VAT (netto)

Wartość podatku VAT Wartość zamówienia z

podatkiem VAT (brutto)

brutto słownie ......................................................................

ww. cena wynika z poniższej kalkulacji:

Pozycja Nazwa Ilośc Cena VAT Wartość 
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jednostkowa

netto

1 Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI -

2K lub 4K

2 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI

3 Procesor wizyjny

4 Obiektyw projekcyjny

5 Panel (komputer do obsługi)

6 Lampa/laser

7 Stolik pod zestaw cyfrowy

8 Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów

● ZOBOWIĄZUJĘ/ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ UDZIELIĆ GWARANCJI NA OKRES

● ……………… MIESIĘCY OD DATY ODBIORU.

● OFEROWANY CZAS ŻYWOTNOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA WYNOSI
● ………………………. GODZIN.

● ZOBOWIĄZUJĘ/ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DOSTARCZYĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W TERMINIE ……………… DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY.

● CZAS REAKCJI SERWISOWEJ WYNOSI:

a. zdalnej (telefonicznej/online) po zgłoszeniu awarii wyrażony w godzinach
...…….......
a. czas dojazdu technika po zgłoszeniu awarii, gdy pomoc zdalna nie dała
rezultatu, wyrażony w godzinach  ……………

II . OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia

(SWZ) i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń i zdobyłem/liśmy informacje

konieczne do przygotowania oferty.
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0. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas

wskazany w SWZ.

0. Oświadczam/y, że zgodnie z art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

wybór oferty Wykonawcy będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego.

* niepotrzebne skreślić

W przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

0. Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać sami *

Następujące części zamówienia zamierzam/y zlecić podwykonawcom*:    
         

 
            

Dane Podwykonawcy Określenie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć

Podwykonawcy

* właściwe zaznaczyć. W przypadku składania oferty wspólnej powielić zapis i zaznaczyć odpowiedź odrębnie dla

każdego Wykonawcy składającego ofertę.

0. Oświadczam/y, że akceptuję/my zawarty w SWZ projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję

się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

0. Wykonawca jest: *

☐  mikroprzedsiębiorcą

☐  małym przedsiębiorcą

☐  średnim przedsiębiorcą

☐  dużym przedsiębiorcą

☐  prowadzi 1-osobową działalność gospodarczą

☐  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

* właściwe zaznaczyć
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0. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez jego wykreślenie).

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

miejscowość, data

Podpis Wykonawcy zgodny z zapisami SWZ

                                                                                          (podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy/ów)
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Załącznik Nr 3 do SWZ

Znak sprawy I-kR/ZPc1.2022

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.

125 ust. 1 ustawy Pzp

* (niniejszy dokument winien złożyć Wykonawca, Podwykonawca jak i Wykonawca na zasoby, którego powołuje

się Wykonawca)

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY  DOTYCZĄCE

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez

negocjacji pn.: „Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla Kina

Rialto Poznaniu”. Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w
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ramach programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup projektora

cyfrowego dla kina Rialto

UWAGA!

Proszę o wpisanie znaku „X”, przy właściwej treści oświadczenia.

☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

☐ Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

……..… Ustawy Pzp (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108

ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z

w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji.

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

miejscowość, data Podpis Wykonawcy zgodny z zapisami SWZ

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz

danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

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

…

………………………….……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodny z zapisami SWZ
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________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez

negocjacji pn.: „Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla kina

Rialto w Poznaniu”. Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

w ramach programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”. Nazwa przedsięwzięcia: zakup projektora

cyfrowego dla kina Rialto w Poznaniu.

☐ Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Warunków Zamówienia

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

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

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

w następującym zakresie:

(proszę wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji.

……………………………………………………..       ………………………………………….………………………………
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miejscowość, data Podpis Wykonawcy zgodny z zapisami SWZ

* U W A G A

1. Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie to Wykonawca dołącza do oferty

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy

członek konsorcjum.

3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca przedstawia także

niniejsze oświadczenie Podmiotu trzeciego, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Załącznik nr 4 do SWZ

Znak sprawy I-kR/ZPc1.2022

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa sprzedaży nr …

Zawarta … … 2022 roku w Poznaniu pomiędzy

Piotrem Zakensem z Poznania, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Piotr

Zakens Wspólnik Spółki Cywilnej „Intermedia”, adres prowadzenia działalności

gospodarczej: osiedle Piastowskie 19 / 222, 61-148 Poznań, NIP 7821086176, REGON

639675223 i

Jolantą Myszką z Poznania, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Jolant Myszka

Wspólnik Spółki Cywilnej Intermedia, adres prowadzenia działalności: ulica Cypriana

Norwida 15 / 95, 60-867 Poznań, NIP 7631477301, REGON 301789894

Działającymi wspólnie w spółce prawa cywilnego pod firmą INTERMEDIA Spółka Cywilna

Jolanta Myszka Piotr Zakens, NIP 7811734343. REGON 634509023

Zwanymi dalej „Kupującym”

a

…

Zwanym dalej „Sprzedawcą”



32

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki

Filmowej, w ramach programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”. Nazwa

przedsięwzięcia: „Zakup projektora cyfrowego dla kina Rialto”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest sprzedaż franco kino Rialto w

Poznaniu (60-842) przy ulicy Dąbrowskiego 38 (dalej: „miejsce sprzedaży”) fabrycznie

nowego systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym,

zwanego dalej: „Systemem”.

2. Zgodnie z ofertą Sprzedającego, System stanowi urządzenie marki …, model ….

3. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) w ramach sprzedaży Sprzedający

zobowiązuje się dostarczyć System do miejsca sprzedaży, zainstalować we wskazanym

przez Kupującego pomieszczeniu i dokonać rozruchu, w tym kalibracji i sprawdzeń

poprawności działania Systemu, przeprowadzić instruktaż wskazanych przez

Kupującego osób w zakresie obsługi systemu oraz udzielić gwarancji na System

4. Wraz z Systemem Sprzedający dostarczy instrukcję użytkowania Systemu w języku

polskim.

5. Sprzedający udziela Kupującemu … miesięcznej gwarancji na System licząc od dnia

sprzedaży.

6. Sprzedający oświadcza, że System (jego wszystkie elementy) jest oryginalny, fabrycznie

nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na

terenie kraju, nie był dotychczas używany, a także jest wolny od wad fizycznych i

prawnych oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

§2

Obowiązki stron

1. W ramach niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązany jest:

a. dostarczyć na własny koszt i ryzyko kompletny System do miejsca sprzedaży

wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w paragrafie 2 ust. 1 lit. e;

b. w dniu dostawy, w godzinach pracy Kupującego rozładować System ze środka

transportu oraz przetransportować do pomieszczeń wskazanych przez

Kupującego, a następnie rozpakować, zamontować, skonfigurować oraz

uruchomić System na własny koszt i ryzyko;

c. przeprowadzić instruktaż wdrożeniowy w zakresie obsługi Systemu;

d. wraz z dostawą Systemu, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć i wydać

Kupującemu instrukcje obsługi i konserwacji Systemu w języku polskim w formie

papierowej, karty gwarancyjne oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające

Kupującemu na korzystanie z dostarczonych urządzeń zgodnie z prawem oraz

zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wydanie

Kupującemu dokumentów, o których mowa wyżej powinno być potwierdzone w

treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego;

e. zapewnić obsługę serwisową w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi na

warunkach określonych w Umowie;

f. Sprzedający na własny koszt dokona utylizacji opakowań urządzeń i

unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas prac demontażowych i

montażowych.

2. Kupujący zobowiązany jest do:

a. wskazania osób do instruktażu obsługi Systemu;
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b. odbioru Systemu i potwierdzenia tego przez podpisanie protokołu po rozruchu

Systemu i przeprowadzeniu instruktarzu;

c. zapłaty umówionego wynagrodzenia;

d. zgłaszania Sprzedawcy wszelkich usterek Systemu;

e. udostępniania dostępu do Systemu w celu przeprowadzenia przeglądów lub

napraw w miejscu sprzedaży Systemu w umówionych terminach.

3. Sprzedający nie może bez pisemnej zgody Kupującego dokonywać cesji wierzytelności

oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy

pod jakimkolwiek innym tytułem.

§3

Termin realizacji

1. Termin realizacji Umowy stanowi dzień, w którym Sprzedający dostarczy wszystkie

elementy Systemu do miejsca sprzedaży, wykona wszystkie czynności, o których mowa

w paragrafie 1 ust. 3 Umowy.

2. Po przeprowadzeniu rozruchu Systemu i przeprowadzeniu instruktażu wskazanego

personelu Kupującego Strony podpiszą protokół odbioru Systemu. Z momentem

podpisania protokołu odbioru Systemu na Kupującego przechodzi prawo własności

systemu.

3. Sprzedający dostarczy System Kupującemu, dokona rozruchu systemu oraz

przeprowadzi instruktaż wskazanych przez Kupującego osób w terminie … tygodni licząc

od dnia zawarcia Umowy.

4. Na co najmniej dwa dni robocze przed planowaną datą dostarczenia Systemu do

miejsca sprzedaży Sprzedający powiadomi Kupującego o zamiarze dostarczenia

Systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … lub telefonicznie na nr ….

5. Dostarczenie systemu do miejsca sprzedaży powinno się odbyć między godzinami … a

….

§4

Instruktaż

1. Sprzedawca przeprowadzi instruktaż obsługi Systemu dla osób wskazanych przez

Kupującego w celu zapewnienia pełnej wiedzy z zakresu bieżącej obsługi Systemu.

2. Instruktaż zostanie przeprowadzony po skalibrowaniu i rozruchu Systemu w ciągu

jednego dnia w miejscu sprzedaży.

3. W ramach instruktażu odbędzie się testowa projekcja filmu.

§5

Odbiór Systemu

1. Odbiór Systemu od Sprzedającego przez Kupującego Strony dokonają po rozruchu

Sytemu i przeprowadzaniu instruktażu obsługi Systemu, o którym mowa w paragrafie 4.

2. W ramach odbioru Systemu Strony zweryfikują m.in.:

a. Zgodność dostarczonego Systemu ze złożoną ofertą Sprzedającego, opisem

przedmiotu zamówienia i Umową;

b. Poprawność pracy poszczególnych elementów Systemu oraz pracy całego

Systemu, w tym prób jego poszczególnych funkcjonalności;

c. Kompletność przekazanej wraz z Systemem dokumentacji;

d. Przekazanie niezbędnych haseł lub kodów do Systemu, jeśli takie zostały

wprowadzone.
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3. Odbiór Systemu Strony przeprowadzą wspólnie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad Systemu, Strony wskażą w protokole

wady oraz ustalą termin ich usunięcia. Sprzedawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia

wad; Strony potwierdzą usunięcie wad w protokole odbioru Systemu.

5. Stwierdzenie wad Systemu i ustalenie terminu ich usunięcia nie stanowi powodu do

przedłużenia terminu realizacji określonego w paragrafie 3 ust. 3 Umowy.

6. Bezusterkowy odbiór Systemu Strony potwierdzają podpisaniem Protokołem odbioru.

7. Jeżeli przy odbiorze Systemu zostaną stwierdzone wady nieistotne, które nie wpływają

na korzystanie z Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Kupujący może

podpisać protokołu odbioru z równoczesnym wyznaczeniem terminu Sprzedającemu do

usunięcia wad nieistotnych, co skutkuje warunkowym uznaniem dostarczenia Systemu z

datą podpisania protokołu przez Strony.

8. W przypadku usunięcia przez Sprzedającego wad nieistotnych w uzgodnionym terminie

uznanie dostarczenia Systemu z datą, o której mowa w ust, 6 niniejszego paragrafu

staję się ostateczne.

9. W przypadku zwłoki w usunięciu wad nieistotnych w stosunku do terminu uzgodnionego

przez Strony, Kupujący będzie mógł naliczyć Sprzedającemu kary za zwłokę w usunięciu

usterek począwszy od dnia następne po dniu, w którym upływał uzgodniony prze strony

termin na usunięcie wad nieistotnych, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Podpisanie protokołu odbioru Systemu ma skutek, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 2

Umowy i stanowi podstawę wystawienia faktury VAT przez sprzedającego, stanowiącej

wezwanie do zapłaty ceny sprzedaży (wynagrodzenia Sprzedającego).

11. Strony ustalają, że Kupujący w terminie 30 dni od daty dostawy Systemu uprawniony

będzie do zgłoszenia Sprzedającemu wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu

Systemu bądź jego poszczególnych elementów, których wykrycie było niemożliwe lub

trudne w trakcie czynności odbioru Systemu. Sprzedający usunie zgłoszone

nieprawidłowości w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

12. Jeśli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu będą znacząco

ograniczać funkcjonalność Systemu lub Sprzedający nie usunie zgłoszonych

nieprawidłowości w terminie, Kupujący uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

13. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr … do Umowy.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Sprzedającego, ustalone na podstawie przyjętej przez Kupującego

oferty Sprzedającego w przetargu, stanowi cena jego oferty.

2. Wynagrodzenie Sprzedającego (cena sprzedaży) na charakter ryczałtowy i niezmienny.

3. Cena sprzedaży jest wynagrodzeniem za wszystkie świadczenia Sprzedającego na rzecz

Kupującego objęte przedmiotem Umowy, w szczególności: wynagrodzenie za

przeniesienie na Kupującego własności Systemu (wszystkich jego elementów),

dożywotnie licencje niewyłączne na oprogramowanie przekazane wraz z Systemem

niezbędne do użytkowania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym

przynajmniej w okresie gwarancji prawo do uzyskiwania bezpłatnych aktualizacji tego

oprogramowania, wynagrodzenie za wszelkie czynności około sprzedażowe, w tym

dostarczeni do miejsca sprzedaży, rozruch Systemu, instruktaż; świadczenia w ramach

rękojmi i gwarancji.

4. Cen sprzedaży wynosi … zł netto, plus podatek VAT w kwocie … zł, co daje

wynagrodzenie brutto w kwocie … zł (słownie: … i /100 zł).
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5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w terminie 28 dni licząc od daty

doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury VAT, stanowiącej wezwanie do

zapłaty ceny sprzedaży, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony.

7. Faktura zostanie wystawiona na płatnika: Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens

os. Piastowskie 19/22 Poznań; NIP 7811734343

8. Dniem zapłaty ceny sprzedaży jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

9. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży przelewem na konto Sprzedającego

wskazane na fakturze. Kupujący zastrzega możliwość zapłaty ceny sprzedaży przy

zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

10. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę ceny sprzedaży przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej płatności i wskaże na fakturze numer rachunku bankowego,

do którego założone zostało subkonto na potrzeby rozliczania podatku VAT. W

przypadku braku posiadania takiego rachunku bankowego, Sprzedawca zobowiązuje się

utworzyć taki rachunek w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

11. Brak podania przez Sprzedającego numeru rachunku bankowego, do którego założone

zostało subkonto na potrzeby rozliczania podatku VAT lub podanie nieprawidłowego

numeru stanowi podstawę, stosownie do wyboru Kupującego: do wstrzymania się z

zapłatą ceny sprzedaży Kupującemu bez możliwości żądania zapłaty przez

Sprzedającego odsetek za zwłokę do czasu wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku

naliczanie terminu płatności rozpocznie się od dnia wskazania właściwego rachunku

bankowego przez Sprzedającego.

12. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany w Wykazie podmiotów

zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i

przywróconych do rejestru VAT (tzw. „białej liście podatników VAT”) oraz numer

rachunku podany powyżej jest zgodny z podanym w liście. Niezgodność numerów

rachunku lub brak Sprzedającego w powyższym wykazie stanowi podstawę do

wstrzymania płatności ceny sprzedaży. W takim przypadku termin zapłaty rozpoczyna

bieg od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego usunięcia niezgodności lub

rejestracji w powyższym Wykazie.

§7

Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

Przedmiotu umowy przez okres równy udzielonej przez Sprzedającego gwarancji

jakości, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 Umowy, na zasadach określonych w

Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na System na okres … miesięcy

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu.

3. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Sprzedający wyda Kupującemu karty

gwarancyjne Systemu. Przekazanie kart gwarancyjnych jest warunkiem odbioru

Systemu przez Kupującego do podpisania protokołu odbioru.

4. Zakres gwarancji świadczony jest w oparciu o gwarancję producenta Systemu

stanowiącego Przedmiot umowy oraz gwarancję Sprzedającego.

5. Kupujący będzie zgłaszał wszelkie wady poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą

elektroniczną na adres: … lub w przypadku braku możliwości zgłoszenia pocztą

elektroniczną - poprzez przekazanie zgłoszenia wady drogą telefoniczną na numer ….

Za moment przyjęcia zgłoszenia wady rozumie się datę i godzinę potwierdzenia jej

zgłoszenia drogą elektroniczną lub przekazania zgłoszenia drogą telefoniczną. W
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przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Sprzedającego w ciągu 3

godzin od przekazania zgłoszenia, Strony przyjmują, że zgłoszenie zostało przyjęte

przez Sprzedającego po upływie 1 godziny od przekazania zgłoszenia przez Kupującego.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Sprzedający zapewni bezpłatny serwis

gwarancyjny dla Systemu.

7. W ramach serwisu gwarancyjnego Sprzedający zobowiązany jest:

a. zapewnić kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za wsparcie

techniczne, pod nr tel. …, w nieprzekraczalnym terminie … godzin licząc od

przekazania zgłoszenia;

b. w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub uszkodzenia przez

Kupującego, po wsparciu zdalnym ze strony Sprzedającego oraz nie naruszając

zasad gwarancji, Sprzedający zobowiązany jest dokonać bezpłatnej naprawy

Systemu w miejscu sprzedaży w godzinach pracy Kupującego w terminie do 5

dni lub zabrania Systemu (lub jego elementów) do naprawy, z zastrzeżeniem, że

na ten okres Sprzedający zapewni System (lub niezbędne elementy) zastępcze

wolne od wad, o parametrach nie gorszych niż System przekazany do naprawy.

W przypadku naprawy w miejscu sprzedaży przyjazd technika winien nastąpić w

czasie … godzin licząc od przekazania zgłoszenia.

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Systemu usterki i wady

oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

9. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas rozpatrzenia

zgłoszenia zaistnienia wady oraz czas trwania naprawy.

10. Trzykrotna awaria tego samego elementu Systemu w okresie gwarancji obliguje

Sprzedającego do wymiany tego elementu Systemu na nowy, wolny od wad.

11. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego usterki, wady, uszkodzenia lub awarii

lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie usterki, wady, awarii lub uszkodzenia

dostarczonego Systemu Kupujący, po ponownym jednokrotnym wezwaniu Kupującego

do ich usunięcia, może zlecić usunięcie usterki, wady, uszkodzenia lub awarii osobie lub

podmiotowi trzeciemu obciążając Sprzedającego kosztami, które płatne będą w

terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego wezwania do ich zapłaty/noty

obciążeniowej, na co Sprzedający wyraża zgodę (wykonanie zastępcze). Zlecenie

wykonania zastępczego nie wymaga uprzedniego uzyskania zgody sądu w tym zakresie.

Pokrycie przez Sprzedającego kosztów wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia

kar umownych przez Kupującego.

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia

roszczeń o naprawienie szkody do pełnej wysokości na zasadach określonych w k.c.

13. Na okoliczność usunięcia wad lub wymiany Systemu (lub jego elementów) na nowy

Sprzedający spisuje protokół, który następnie jest zatwierdzany podpisem Kupującego,

pod rygorem nieważności.

14. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z

tytułu rękojmi na zasadach określonych w k.c.

§8

Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Umowy w formie kar umownych z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9 niniejszego

paragrafu.

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
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a. za zwłokę w dostawie Systemu objętego Umową w stosunku do terminu dostawy

określonego w paragrafie 3 ust. 3 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto (ceny sprzedaży) określonego w paragrafie 6 ust.4 Umowy za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia;

b. za odstąpienie od Umowy lub jej części (realizacja któregokolwiek z elementów

Umowy) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie

Sprzedającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (ceny sprzedaży)

określonego w paragrafie 6 ust. 4 Umowy;

c. za zwłokę w reakcji serwisowej (kontakt telefoniczny technika lub przyjazd

technika na miejsce sprzedaży w celu naprawy Systemu) 10,00 zł za każdą

godzinę zwłoki;

d. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek Systemu w ramach rękojmi lub gwarancji

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (ceny sprzedaży) określonego w

paragrafie 6 ust.4 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne:

a. za zwłokę w odbiorze Systemu w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto

określonego w paragrafie 6 ust. 4 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z

zawinionych przyczyn leżących po stronie Kupującego;

b. za odstąpienie od umowy lub jej części przez Sprzedającego z przyczyn leżących

po stronie Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6

ust.4 Umowy. Niniejszy punkt nie odnosi się do okoliczności odstąpienia od

Umowy przez Kupującego wskazanych w § 9 Umowy.

4. Limity kar umownych, jakie Strony mogą żądać zgodnie z ust. 2 lit. a, b lub c oraz ust.

3 lit. a niniejszego paragrafu, nie mogą przekroczyć w sumie 25% wartości

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, dla każdej ze Stron.

5. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Kupującego wobec

Sprzedającego.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Zapłata kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nie zwalnia

Sprzedającego od wykonywania przedmiotu Umowy.

8. Sprzedający nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, które

było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego

kooperantów.

9. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia

odszkodowania przewyższającego ich wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu

innych szkód na zasadach ogólnych.

§9

Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn

leżących po stronie Sprzedającego w przypadku, gdy opóźnienie Sprzedającego w

stosunku do terminu, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 3 Umowy, przekroczy 10 dni

kalendarzowych.

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w

interesie Kupującego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
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Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o

tych okolicznościach.

3. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku odmowy przekazania pełnej kwoty

dotacji od instytucji zarządzającej dotacją – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w

Warszawie, zgodnie z wnioskiem nr DUK.51.30233.2022 o udzielenie dotacji na

dofinasowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin Priorytet II – Cyfryzacja kin.

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 21 dni licząc od dnia, w którym upływał

termin na przekazanie dotacji.

4. W razie odstąpienia przez Kupującego od wykonania Umowy, Sprzedającemu nie będzie

przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedającemu nie przysługuje

odszkodowanie ani wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Kupujący może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku powzięcia

informacji o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie, którego nastąpiło

zajęcie majątku Sprzedającego lub jego znacznej części lub złożono wniosek o

ogłoszenie upadłości lub likwidację Sprzedającego.

7. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zaistnienia

przyczyn uzasadniających jego złożenie.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczają następujące zmiany treści Umowy:

a. przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, z

przyczyn niezależnych od Stron: strajków u producenta Systemu lub jego

podwykonawców kooperantów, przestojów produkcyjnych niezależnych od

producenta, innych ryzyk producenta) pod warunkiem jednak, że zmiana

terminu wykonania Umowy nie wpłynie na sposób finansowania Przedmiotu

zamówienia przez Kupującego oraz nie spowoduje wzrostu kosztów wykonania

zamówienia; zmiana terminu jest dopuszczalna tylko o okres trwania

okoliczności, będących podstawą zmiany; zaistnienie przyczyn zmiany terminu

musi być drugiej stronie przedstawione niezwłocznie po jej ujawnieniu wraz z

szczegółowym uzasadnieniem przyczyn zmiany;

b. przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, o

okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego

terminu, w następujących sytuacjach:

i. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie

terminu realizacji Umowy będą następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Kupujący,

ii. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

iii. wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

c. wprowadzania uzasadnionych zmian o charakterze technicznym,

technologicznym lub materiałowym w Systemie, jeżeli będzie to wynikało z:

i. pojawienia się na rynku już po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań

technicznych lub technologicznych, materiałowych pozwalających na

zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji

Systemu lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych lub
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użytkowych, pod warunkiem jednak, że wprowadzenie zmian nie

spowoduje wzrostu ceny sprzedaży;

ii. zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania

przedmiotu Umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne,

technologiczne lub materiałowe wskazane w ofercie Sprzedającego lub

SWZ, w szczególności w przypadku, gdyby to zagrażało bezpieczeństwu,

iii. wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych

lub norm powodujących, że realizacja przedmiotu Umowy wg

poprzednich nieobowiązujących norm lub przepisów spowodowałby

niemożność eksploatacji Systemu przez Kupującego; umowa podlegać

będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do

dostosowania umowy do zmienionych przepisów lub norm, które

umożliwią eksploatację Systemu po ich wprowadzeniu.

2. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z

wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie

Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych lub innych zdarzeń o charakterze siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu

Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wniosek strony o dokonanie zmian winien zostać przesłany drugiej Stronie na piśmie i

zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Proponowane

zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia

wartości użytkowej Systemu wskazanego w ofercie Sprzedającego. Po otrzymaniu

wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami poinformuje drugą

Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian. Jeżeli Strona otrzymała

kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Wprowadzane w Umowie zmiany wskazane w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia

ceny sprzedaży ofertowej zaoferowanej przez Sprzedającego ani obniżenia jakości

przedmiotu Umowy w innych aspektach niż objęte zmianami. Wprowadzone w umowie

zmiany nie mogą prowadzić do utraty przez Kupującego dofinansowania udzielonego

przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

6. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy,

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu

administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe

postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

7. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne. zostaną zastąpione, na

mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni

skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do

pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§11

Zobowiązanie zachowania poufności

1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji

przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, w których posiadanie Sprzedający

wszedł realizując przedmiot Umowy. Informacjami poufnymi są również informacje

dotyczących Kupującego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z
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Kupującym współpracujących, jakie Sprzedający uzyska w toku realizacji niniejszej

Umowy.

2. Sprzedającemu nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody, wykorzystywać

jakichkolwiek dokumentów, do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych

celach niż do jej realizacji.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:

a. informacji publicznie dostępnych,

b. informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie

były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,

c. obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń.

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji

na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym

lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy

zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym

rozpowszechnieniem - po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o

żądaniu ujawnienia.

5. Sprzedający odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonych w niniejszym paragrafie,

przez swoich pracowników i podwykonawców.

6. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Sprzedający nie będą już konieczne

do świadczenia przez niego usług na rzecz Kupującego, a także na każde żądanie

Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie nośniki zawierające dane lub

zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym

przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione

osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób

zatwierdzony przez Kupującego na piśmie.

7. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy - Osoby skierowane do realizacji

przedmiotu Umowy otrzymają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych

osobowych.

8. Zobowiązanie zachowania poufności wiąże Sprzedającego w okresie realizacji Umowy i

przez okres pięciu lat licząc od terminu na realizację przedmiotu Umowy, o którym

mowa w paragrafie 3 ust. 3 Umowy. Po tym okresie zobowiązanie zachowania poufności

staje się bezterminowe.

§12

Przedstawiciele Stron

1. Do wzajemnych kontaktów strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

a. Sprzedający: ……tel. ……………………. ; e-mail ……………………..,

b. Kupujący: …… tel. ……………………. ; e-mail ………………………

2. W przypadku zmiany danych kontaktowych lub przedstawicieli Stron wskazanych

powyżej, Strona zmieniająca zobowiązuje się pisemnie poinformować drugą Stronę o

tych zmianach.

3. Osoby wskazane w niniejszym paragrafie nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań

w imieniu Stron ani do podejmowania innych wiążących rozstrzygnięć.

§13

Postanowienia końcowe



41

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie

znajdują przepisy prawa, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz.

U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony oddają pod orzecznictwo

właściwego dla Kupującego sądu powszechnego.

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności

formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem paragrafu 12 ust. 2

Umowy

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dal każdej ze

Stron.

§14

Załączniki

Załącznikami do Umowy są:

1) Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ znak

sprawy I-kR/ZPc1.2022);

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Sprzedającego (stanowiący Załącznik nr 2 SWZ – SWZ znak

sprawy I-kR/ZPc1.2022););

3) Załącznik Nr 3 – Wzór protokołu odbioru.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

PROTOKÓŁ ODBIORU

(WZÓR stanowiący załącznik nr 3 do Umowy)

Dotyczy: realizacji Umowy nr … z dnia … r. (dalej: „Umowa”), obejmującej sprzedaż systemu

projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla INTERMEDIA s.c. w Poznaniu” -

umowa realizowana w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach

programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin”. Nazwa przedsięwzięcia: „Zakup projektora

cyfrowego dla kina Rialto”. -

Sprzedający: …

Kupujący: INTERMEDIA S.C. Jolanta Myszka Piotr Zakens w Poznaniu

Data realizacji przedmiotu Umowy: ... … 2022 r.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ODBYŁ SIĘ PRZY UDZIALE:

1) przedstawicieli Kupującego w osobach:
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a).................................................

b).................................................

c).................................................

2) przedstawicieli Sprzedającego w osobach:

a).................................................

b).................................................

c).................................................

1. ILOŚĆ ORAZ RODZAJ ELEMENTÓW SYSTEMU:

● Zgodnie z postanowieniami umowy, bez żadnych zastrzeżeń lub:

● Stwierdzono następujące uchybienia:

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

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

● Kwestie sporne:

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

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

2. POPRAWNOŚĆ OPISU WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

● Zgodnie z postanowieniami umowy, bez żadnych zastrzeżeń lub:

● Stwierdzono następujące uchybienia:

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

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

● Kwestie sporne:

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

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

3. DZIAŁANIE SYSTEMU POPRZEZ WYKONANIE TESTOWYCH PRÓB JEGO FUNKCJONALNOŚCI:



43

● Zgodnie z postanowieniami umowy, bez żadnych zastrzeżeń lub:

● Stwierdzono następujące uchybienia:

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

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

● Kwestie sporne:

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

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

4. PRZEPROWADZONO INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY:

● Zgodnie z postanowieniami umowy, bez żadnych zastrzeżeń lub:

● Stwierdzono następujące uchybienia:

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

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

● Kwestie sporne:

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

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

5. MONTAŻ URZĄDZEŃ:

● Zgodnie z postanowieniami umowy, bez żadnych zastrzeżeń lub:

● Stwierdzono następujące uchybienia:

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

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

……………………………….

● Kwestie sporne:

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

………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dal każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO: PRZEDSTAWICIELE

SPRZEDAJĄCEGO:

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

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


