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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na 

podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na: 
 
 

„Sukcesywne dostawy taśmy filmowej” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i 

animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, 
Internet, urządzenia mobilne) 

oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 
 
 
 
 
 
 ZATWIERDZAM: 

 

oryginał podpisany 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 03/03/2020 r.  
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

1. FORMULARZ OFERTY 
2. JEDZ 
3. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 ust.1 pkt 23 USTAWY 
4. WZÓR UMOWY 
5. WYKAZ DOŚWIADCZENIA 
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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
Nazwa Zamawiającego:   Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) 
Adres Zamawiającego:   Chełmska 21 
Kod, miejscowość:    00-724 Warszawa 
Telefon:     (22) 841 26 83 
Faks:     (22) 841 58 91 
Adres strony internetowej:  www.wfdif.com.pl 

Godziny pracy: 8:00-16:00 
 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. 
procedury „odwróconej” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.  
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 
Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, 
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji 
(kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego 
dziedzictwa filmowego 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych (WFDiF) z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie (00-724 Warszawa), tel. 
(22) 841 26 83, fax (22) 841 58 91; 

 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WFDiF można kontaktować się pod adresem  
e-mail: p.welenc@governance.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer 03/ZLF/2020 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: 

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

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)  

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 
 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa taśmy filmowej ramach projektu: 

„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i 
animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, 
Internet, urządzenia mobilne)oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa 
filmowego”. 

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części – opis w Rozdziale IV SIWZ.  
CZĘŚĆ I – sukcesywne dostawy taśmy na potrzeby Projektu: 
CZĘŚĆ II – sukcesywne dostawy taśmy na bieżące potrzeby Wytwórni 

3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
32354200-1 – taśma filmowa 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
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1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi wskazanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem Wykonawcy. 
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numeru fax oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. 
CZĘŚĆ I – sukcesywne dostawy taśmy na potrzeby Projektu 

 
Lp. 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Ilość rolek 

1. Colour Digital Intermediate Film 35 mm na podłożu poliestrowym w rolkach o długości 610 m 360 

2 Digital Separation Film Black and White 35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m 126 

3 kolorowa pozytywowa taśma filmowa 35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m 360 

4 Czarno-biała pozytywowa taśma filmowa 35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki  610 m 126 

 
CZĘŚĆ II – sukcesywne dostawy taśmy na bieżące potrzeby Wytwórni 

 
Lp. 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Ilość rolek 

1. Colour Digital Intermediate Film 35 mm na podłożu poliestrowym w rolkach o długości 610 m 100 

2 kolorowa pozytywowa taśma filmowa 35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m 33 

 
1. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia, nieużywanego, bez 

śladów użytkowania, pierwszego gatunku, pełnowartościowego. 
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego, mieszczącego 

się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. 
Chełmskiej 21. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU PODOBNYCH DOSTAW 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 
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ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ 

DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 
zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga nr 1: 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak 
podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi 
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału  
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy nastąpi w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   

5.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

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

 
ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, na podstawie poszczególnych 
zamówień, do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt,  
w terminie max. 14 dni (Termin wykonania dostawy jest kryterium oceny ofert, 
Wykonawca może wskazać w ofercie termin krótszy niż 14 dni) od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego na adres siedziby Wykonawcy zamówienia na daną partię Towaru. 

2. Umowa na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas 
określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r. 
 
 

ROZDZIAŁ XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej;  
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 

 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
3) zdolności technicznej lub zawodowej;  
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości 
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 (jednego) zadania polegającego na 
dostawie przedmiotu zamówienia o wartości minimum: 
Dla części  I –   minimum   300 000 zł brutto 
Dla części II –   minimum  50 000 zł brutto  

 
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ust.1 Pzp) Jeżeli 
Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ust.2 Pzp). 

 
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 
 
 
ROZDZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
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1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508,  
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 

 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 

7 ustawy Pzp. 
 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust.4 uPzp).  
 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 24 ust. 12 uPzp). 

 
 

ROZDZIAŁ XV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

 
Na podstawie art. 10a ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty oraz oświadczenia, o 
których mowa w art. 25a uPzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 

1) Formularz ofertowy – sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

2)  JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) sporządzony w postaci elektronicznej, 
zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument 
elektroniczny powinien zostać dołączony do zaszyfrowanej oferty Wykonawcy,  
Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania JEDZ - opracowana przez Urząd 
Zamówień Publicznych - dostępna jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl.    

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile dotyczy). 
4) Zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy). 

 
 
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
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podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie 
Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty (Dokumenty składa tylko 
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie uznana za najkorzystniejszą): 

 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 

14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 

ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

 
3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej - sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

  
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

 
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzone w 
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
 

2a. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 
3) ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 
złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 
  
 1)  wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy. 
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3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. XV.2. i XV.2a. nie są dołączane do oferty. 
  
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126). 

 
5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do 
oferty.  

3) Oferta winna zawierać JEDZ o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) dla każdego Wykonawcy z 
osobna. 

4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w 
pkt. 2)  dotyczą każdego z Wykonawców osobno. 

 
6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 
 

1) Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców 
składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 
podmiotów. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej . 
3) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

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

 
7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. podmiotów udostępniających zasoby: 

 
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w JEDZ, o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt. 2). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie 
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty 
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dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą  

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 
o których mowa w pkt. VII.2. w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji 
których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, 

dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia ww. dokumentów  
i oświadczeń. 

 
 
  ROZDZIAŁ XVI. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 

 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 
ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1. 

4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa powyżej, nie dotyczy Wykonawcy 
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 
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A.  Informacje ogólne 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Zamawiający informuje, że oferty oraz wszelką korespondencję należy kierować na adres 
ePUAP Zamawiającego: /WFDIF/SkrytkaESP 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ.  

 
B. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień itp. oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

       
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 
bip.wfdif.com.pl. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.  
 
 
2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: bip.wfdif.com.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich "ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowanie", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
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"ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowanie" zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: 
bip.wfdif.com.pl. 

 
ROZDZIAŁ XIX. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: 

1) W sprawach merytorycznych – Małgorzata Roguska tel. 601-223-980 w godz. 9.00-15.00 
2) W sprawach formalnych  - Aleksandra Chlewicka, Iwona Jońska-Stępień tel. 22 559-34-59,  

w godz. 9.00-15.00 
 
ROZDZIAŁ XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty dotyczące 
każdej części przedmiotu zamówienia.  

2. Ustala się wadium:  

dla 1 części przedmiotu zamówienia w wysokości:  

30 000,00 PLN, słownie:   trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy,  

dla 2 części przedmiotu zamówienia w wysokości:  

7 000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy. 

 

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

         1) w pieniądzu, 

         2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

         3) w gwarancjach bankowych,  

         4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

         5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 poz. 1089). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7, 00-955 WARSZAWA 

nr rachunku:  02 1130 1017 0020 1459 2320 0001  

z adnotacją: "Wadium – nr sprawy 03/ZLF/2020, Część …..". 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło 
ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe 
zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w 
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 
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7. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby niniejszego postępowania musi zostać 
wniesione razem z ofertą w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu 
wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do 
jego wystawienia (wystawców dokumentu)  

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 

9. W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący Wykonawcą, 
w treści przelewu należy wpisać oprócz adnotacji 4, również nazwę Wykonawcy (firmy), którego 
oferta będzie zabezpieczona. 

 
ROZDZIAŁ XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
I. Złożenie oferty 

 
1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
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tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 
 

II. Przygotowanie oferty: 
 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w Rozdziale XV 
niniejszej specyfikacji.  

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie elektronicznej, w 
języku polskim.  

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

8) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

9) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

III. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcja/ spółki cywilne): 

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została 
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

 

IV. Sposób zaadresowania oferty: 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć przesłane pliki w sposób gwarantujący ich 
identyfikację przez Zamawiającego (np. za pomocą ID postępowania). 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania oferty. 

 

V. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 

 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów: 

- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

- potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego,  

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  

- oświadczenia, o którym mowa w niniejszej specyfikacji, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

- pełnomocnictw, 

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp. 

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  może 
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa 
zamówień publicznych. 
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2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego, 

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia.  

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XXIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić. 
Nie dopuszcza się wariantowości cen. Zaoferowana cena nie podlega negocjacjom. 

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 
(procentowej) podatku VAT. 

4.    Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku). 

4. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą.) 
 

ROZDZIAŁ XXIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej do dnia 09/04/2020 r. do godziny 08:30 za 

pośrednictwem mini portalu i skrzynki ePUAP. 



Postępowanie  nr 03/ZLF/2020 
strona 20 

 

    
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09/04/2020 r., o godzinie 09:00. w siedzibie Zamawiającego w 
Warszawie  przy ulicy Chełmskiej 21, w pokoju nr 214, za pomocą miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
otwarcia ofert. 

 
ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
3.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(bip.wfdif.com.pl) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

3.2. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), 
nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy) oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 
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9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt. 2 i 2a rozdziału XV SIWZ). 

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 
następującym adresem: bip.wfdif.com.pl 

11.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje,  
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami (dla każdej części oddzielnie): 

Kryterium wyboru Waga kryterium 
Liczba przyznanych 
punktów w danym 

kryterium 

cena brutto oferty (C) 60 % 60 

termin dostawy (T) 40 % 40 

 

 

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną 

w następujący sposób: 

a) Łączna cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia (C), wg wzoru: 
 

C= 
najniższa cena brutto oferty  

x waga kryterium (60) 
cena brutto oferty badanej  

 
Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty zaoferowaną przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty. 
 

Uwaga nr 5: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 
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Uwaga nr 6: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega zmianie. 

b) Termin dostawy – (T), wg opisu: 
 

T= 
najkrótszy podany termin  

x waga kryterium (40) 
termin oferty badanej  

 
W przypadku braku wpisania terminu dostaw w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje 
termin 14 dni roboczych oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych punktów.  
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu 14 dni roboczych na realizację przedmiotu 
zamówienia Zamawiający nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych punktów. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż wymagane maks. 14 dni 
roboczych; wskazania terminu krótszego niż jeden dzień roboczy - oferta taka zostanie odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 
 
3. Przyjmuje się, iż w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1 % wagi 

kryterium = 1 pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 
obliczoną jako suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Suma Punktów = C + T 
 
ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH 

OBCYCH 
 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
ROZDZIAŁ XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik nr 4). 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-
6 ustawy Pzp i wymaga zawarcia aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, skutecznego po jego podpisaniu przez obie Strony. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie. 
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5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem 
umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa 
konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

6. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

 
ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na 
zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 
- Odwołanie. 
- Skarga do sądu. 

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g 
ustawy Pzp.  
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 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
 
 

OFERTA 
 

Wytwórnia Filmów  
Dokumentalnych i Fabularnych 
ul. Chełmska 21 
00-724 Warszawa 
 
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

  
„Sukcesywne dostawy taśmy filmowej” 

 
w ramach projektu: 

„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 
zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) 

oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 

 
W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej 
Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: 
...................….............................................................................................................................. 

Adres:  
.................................................................................................................................................... 

NIP REGON 

Adres skrzynki ePUAP 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: 
.............................................................. 

Faks: 
................................................................................... 

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

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 
- Mikroprzedsiębiorstwo  
 
- Małe przedsiębiorstwo  
 
- Średnie przedsiębiorstwo* niepotrzebne skreślić  
 

reprezentowany przez : 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty) 

 
działający na podstawie ……………………………………………………………………… 

(podać dokument umocowania) 
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do 

reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia 

umowy jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia –  

CZĘŚĆ I - – Sukcesywne dostawy taśmy filmowej na potrzeby Projektu.  

na poniższych warunkach cenowych (podać cyfrowo i słownie): 

Brutto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

Netto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł w tym VAT………….% 

w tym: 

 
Lp. 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Ilość rolek 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Wartość brutto 

1. Colour Digital Intermediate Film 
35 mm na podłożu poliestrowym 
w rolkach o długości 610 m 

360    

2 Digital Separation Film Black and 
White 35 mm na podłożu 
poliestrowym o długości rolki 610 
m 

126    

3 kolorowa pozytywowa taśma 
filmowa 35 mm na podłożu 
poliestrowym o długości rolki 610 
m 

360    

4 Czarno-biała pozytywowa taśma 
filmowa 35 mm na podłożu 
poliestrowym o długości rolki  
610 m 

126    

 
Razem 

  

 

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – 

CZĘŚĆ II -–Sukcesywne dostawy taśmy filmowej na potrzeby bieżące Wytwórni.  
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na poniższych warunkach cenowych (podać cyfrowo i słownie): 

Brutto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

Netto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł w tym VAT………….% 

w tym: 

 
Lp. 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Ilość rolek 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Wartość brutto 

1. Colour Digital Intermediate Film 
35 mm na podłożu poliestrowym 
w rolkach o długości 610 m 

100    

2 kolorowa pozytywowa taśma 
filmowa 35 mm na podłożu 
poliestrowym o długości rolki 610 
m 

33    

 
Razem 

  

 

 

5. DEKLARUJEMY, że wskazany przez Zamawiającego maksymalny czas na realizację 

poszczególnych dostaw tj. 14 dni roboczych skrócimy do ................................. dni roboczych 

(skrócenie terminu punktowane),  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 

7. OŚWIADCZAMY, że: 

 - zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  

 - zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmujemy 

go bez zastrzeżeń;  

 - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  

 - jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ. 

8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

______________________ 
1) 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). * W 
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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 np. przez jego wykreślenie). 

9. OŚWIADCZAMY, że niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie w naszym imieniu 

podwykonawca:  

Lp. Część dostawy Nazwa (firma) podwykonawcy
 

1.   
2.   
3.   

10. Tajemnicę przedsiębiorstwa, której nie należy udostępniać zawierają strony oferty o 
numerach od…………………….. do …………………… 

 
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).  

 
…………………………………………, dnia ……………………    …………………………………………………… 
 

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot 

(Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie. 

(2) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Załącznik nr 2 

 

JEDZ
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Załącznik nr 3 
(lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 

Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej*.*UWAGA:  należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

OŚWIADCZENIE 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na „Sukcesywne dostawy taśmy filmowej” 
w ramach projektu: 

„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 
zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz 

zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp oświadczam, że 
*UWAGA:  niepotrzebne skreślić 

*nie należę do żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze 
oświadczenie wraz z ofertą 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania 
ofert złożyły oferty; w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od 
zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania 
ofert złożyły oferty: w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od 
zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

….   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   ……………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy) 

 
 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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Załącznik nr 4  

 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu……………………….……………. r.  w Warszawie pomiędzy: 

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Chełmskiej 21, państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod Nr RIK-117/19,    NIP:521 387 87 81, REGON: 

384561270,  reprezentowaną przez: 

Dyrektora WFDiF – ………………….  

zwaną dalej „Zamawiającym”, bądź „WFDiF”   

a 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

- zwanymi dalej „Stronami”, a pojedynczo „Stroną” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (dalej: „Oferta”), w 

wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak 03/ZLF/2020), 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 poz. 1843 z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo zamówień publicznych”) - została zawarta niniejsza 

umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego taśmy filmowej (zwanej 

dalej „Towarem”),  w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów 

fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach 

dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń 

polskiego dziedzictwa filmowego” w następujących ilościach i cenach: 

 

Lp. Nazwa Towaru Ilość rolek 
Wartość 

netto 
Wartość brutto 

Cena jednostkowa 

netto za rolkę 

 
     

 
     

      

      

 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Towar jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nie nosi 

znamion używania, pierwszej jakości, posiada zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz 

jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, z jakością gwarantowaną przez producenta. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Towar spełnia warunki określone w SIWZ. 

4. Zamawiający będzie składał zamówienie na konkretne ilości taśmy, nie częściej niż raz w miesiącu. 

§ 2  
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1. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie: 

1) wartość ogółem netto: ……. zł (słownie: …………… złotych); 

2) podatek VAT ………… tj. ……………….. zł (słownie: ……….złotych); 

3) wartość ogółem brutto: …………………..zł (słownie: ……. złotych). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie dostarczonego 

Towaru i cen wynikających z Oferty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty opakowania, dostarczenia oraz wszelkie 

niezależne cła i podatki. 

4. Należność za dostarczane sukcesywnie partie Towaru będzie uregulowana na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, po dokonaniu odbioru każdej partii 

Towaru potwierdzonego przez osobę działającą z ramienia Zamawiającego. 

5. Zapłata nastąpi każdorazowo przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Faktura może zostać dostarczona do Zamawiającego: 

1) w formie papierowej do siedziby Zamawiającego – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i 

Fabularnych ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, NIP: 521 387 87 81 

2) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

3) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie 

z umową i przepisami prawa. 
4) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o chęci przesyłania faktur 

ustrukturyzowanych w sposób określony w ust. 7 pkt 2 drogą elektroniczną na adres e-mail: 

faktury@wfdif.com.pl. 

8. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktur obciążają wyłącznie 

Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia przez niego jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zgodnie z 

poświadczeniem, którego kopia/wydruk stanowi załącznik nr 2 do Umowy, i posiada Nr NIP 

………………, nadany przez Urząd Skarbowy w ………………... 

§ 3 

1. Towar będzie sukcesywnie dostarczany, na podstawie poszczególnych zamówień, do siedziby 

Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt, w terminie 1 dnia roboczego od 

dnia doręczenia przez Zamawiającego na adres siedziby Wykonawcy zamówienia na daną partię 

Towaru, sporządzonego w formie pisemnej/elektronicznej pod rygorem nieważności. 

2. Prawo własności Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania danej partii Towaru. 

§ 4  

1. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym Towarze lub odstępstwa od treści 
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Oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub 

wymiany Towaru na wolny od wad lub towaru zgodnego z Ofertą. 

2. Zamawiający ma prawo zareklamować dostarczony Towar w przypadku, gdy jego ilość lub jakość 

budzi uzasadnione zastrzeżenia:  

1) reklamacja ilościowa powinna być złożona na piśmie lub faxem w dniu stwierdzenia 

nieprawidłowości dostawy; 

2) reklamacja jakościowa może być złożona w każdym czasie, w przypadku jej stwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek reklamację niezwłocznie rozpatrzyć i ustosunkować się do niej 

powiadamiając Zamawiającego. 

4. W przypadku Towaru niezgodnego z Ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy 

przyjęcia Towaru. W takim przypadku Wykonawca w terminie 5 dni dostarczy Towar zgodny z 

zamówieniem w ilości odpowiadającej Towarowi przyjęcia, który określił Zamawiający. 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub nie 

wywiąże się z niepieniężnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, wówczas zapłaci 

drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto za Towar, 

określonej w § 2 ust. 1 pkt 1. 

2. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umownej wynagrodzenia netto 

określonej w §2 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu określonej partii Towaru. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów lub podwykonawców. 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne zastrzeżone w § 5 Umowy. 

§ 7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez ponoszenia z 

tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r., bądź, o ile 

nastąpi to wcześniej, do dnia odbioru dostawy wyczerpującej całkowitą liczbę sztuk Towaru określoną 

w § 1 ust. 1 Umowy. 

 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień 

publicznych za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem 
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dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis 

propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem zawarcia aneksu lub ich akceptacji 

przez drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144   ust. 

1 tej ustawy, w zakresie: 

1)  zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 

2)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

3)  zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania umowy; 

4)  okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, 

gdy wyklucza ją inne postanowienie umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować; 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu    

wykonania umowy; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania umowy; 

8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

9) nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, 

2. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w formie aneksu:  

1)   w przypadku wstrzymania produkcji, której nie można było przewidzieć, określonego modelu 

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o 

parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w ofercie 

Wykonawcy oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu zamówienia o nowych parametrach 

technicznych nie ulegnie zwiększeniu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

uwzględniające kwotę udokumentowanej wartości dostarczanego przedmiotu umowy, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy jego cena będzie niższa od ceny 

przedmiotu umowy pierwotnie zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie; 

2)  w przypadku pojawienia się na rynku taśm filmowych nowszej generacji, pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu 

umowy lub pojawieniem się na rynku towarów o lepszych parametrach niż wskazane w 
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ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują 

zwiększenia ceny, wskazywanej przez Wykonawcę w ofercie; 

3)  zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 

4)   w zakresie wysokości należności Stron w wyniku zawarcia ugody, poprzedzonej oceną zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata 

mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W takim przypadku Wykonawca 

ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

5. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, Oferty, a także 

właściwe ze względu na jej przedmiot obowiązujące przepisy prawa, w szczególności  przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

Spory mogące powstać z tytułu realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozwiązać w 

pierwszej kolejności w drodze negocjacji i konsultacji, a w przypadku ich niepowodzenia, spór podlega 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

1. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  
w szczególności, że z dniem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, to jest  
z dniem 25 maja 2018 r., dają  gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO  
i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą.  

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

Załączniki: 

1) odpis z RP KRS/wydruk z CEIDG; 

2) Kopia/wydruk poświadczenia zarejestrowania Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT; 

3) kopia Oferty złożonej w postępowaniu. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 5 
 

………………., dnia……………. 
Wykonawca: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Doświadczenie 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

„Sukcesywne dostawy taśmy filmowej” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w 

celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia 
mobilne)oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 

 
 

Wykaz dostaw wykonanych (lub wykonywanych) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem  
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.  
 

Lp. Dotyczy 
części: 

Przedmiot dostawy Data wykonania 
zamówienia 

Wartość brutto Odbiorca 

 
1. 
 

     

 
2. 
 

     

      

      
 
 
 
 
…………………....dnia……………….                              

      ……………………………………………………………. 
       (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do   
                      składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 

„Doświadczenie", Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 


