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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

tel./fax (81) 865 16 16
strona internetowa: www.mgck.ryki.pl
e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl 

2. Zamawiający  wymaga,  aby  wszelkie  pisma  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania
były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może
wpłynąć  na  złe  skierowanie  pisma,  co  może  spowodować  niezachowanie  ustawowych
terminów z winy wnoszącego.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo  zamówień  publicznych  -  tekst  jednolity  wprowadzony  Obwieszczeniem  Marszałka
Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
zamówień publicznych (dalej  „Pzp”),  opublikowany w Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164,  a  także
wydane  na  podstawie  niniejszej  ustawy  Rozporządzenia  wykonawcze  dotyczące
przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1
oraz art. 39-46 Pzp.

3. Postępowanie  dotyczy  zamówienia  o  wartości  niższej  niż  kwota  określona  w  przepisach
wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej kwoty 209.000 euro.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej 
„SIWZ”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Modernizacja Kina „Renesans” w Rykach

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa  i  montaż  foteli  na  stałe  przykręcanych  do  podłoża  w  ilości:  179  szt.  foteli
1-osobowych oraz 35 szt.  foteli  1-  osobowych z  możliwością tzw. „szybkiego demontażu”
w zestawach: 2 zestawy 4-osobowe, 3 zestawy 3- osobowe oraz 9 zestawów 2-osobowych.
Fotele montowane wg aranżacji Sali (załącznik nr 8 do SIWZ)

oraz
2. Dostawa i  montaż  wykładziny  dywanowej  igłowanej  w rolce  wraz  z  oświetleniem LED na

podłoże przemysłowe.

Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

SPECYFIKACJA FOTELI KINOWYCH

1. Fotel audytoryjny 1- osobowy o wymiarach: 
a) rozstaw osiowy: 53 cm,
b) wysokość fotela: 95 - 103 cm,
c) głębokość po złożeniu: 45 cm.
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2. Nogi  pierwszych i  ostatnich foteli  w rzędach powinny posiadać  element  tapicerowany od
podłokietnika  do  połowy  struktury  wsporczej  fotela  oraz  podłokietniki  z  polipropylenu
o  szerokości  5-7cm  i  długości  nie  krótszej  niż  20cm.  Podłokietniki  należy  wkomponować
w zewnętrzne boki fotela i  wykonać z polipropylenu. Wewnętrzne fotele powinny  posiadać
podłokietniki  tego  samego  kształtu,  które  należy  przymocować   do  stalowej  konstrukcji
wsporczej/nogi fotela.

3. Fotele powinny być osadzone na stalowych środkowych konstrukcjach wsporczych/nogach,
wykonanych z profili stalowych   ze stali walcowanej na zimno, jakości ST 37. Podstawy ze stali
o  wymiarach  nie  większych  niż  360x80x30  mm.  Całość  malowana  proszkowo  farbą
epoxydową.

4. Osłona oparcia powinna być wykonana z polipropylenu i stanowić konstrukcję nośną fotela,
w którą wkomponowana będzie tapicerowana wylewana do formy na szkielecie stalowym
pianka poliuretanowa (nie dopuszcza się pianek ciętych) o gęstości 45-57kg/m3 i grubości nie
mniejszej niż 4 cm. Osłona powinna być profilowana w 3D, powinna zasłaniać częściowo boki
pianki  oparcia  w  celu  zabezpieczenia  tylnych  krawędzi  przed  deformacją  i  uszkodzeniem.
Kształt  góry  poliporpylenowej  osłony  oparcia  fotela  powinien  być  zaokrąglony,  nie
posiadający  płaskiej  powierzchni  na  górze,  aby   poprawić  widoczność  z  tylnych  rzędów
widowni między fotelami.

5. Pianka siedziska ma być o grubości nie mniejszej niż 10 cm i gęstości 50-60kg/m3 wylewana
na  szkielecie  stalowym  wkomponowana  w  osłonę  siedziska  wykonaną  z  polipropylenu.
Stalowa struktura wewnętrzna siedziska i oparcia wykonana powinna być ze stali walcowanej
na zimno oraz sprężyn metalowych o grubości  3mm spinających poprzecznie konstrukcję.
Zarówno  w  osłonie  siedziska  jak  i  oparcia  wymagana  jest  możliwość  zainstalowania
demontowalnej wykonanej z czarnego poliporpylenu mocowanej na wcisk numeracji miejsc
z białym nadrukiem numeracji.

6. System  podtrzymywania  osi  obsługującej  mechanizm  składania  wykonany  ma  być
z polipropylenu, powinien  być bezobsługowy i nie wymagający konserwacji. Siedzisko składać
się  ma automatycznie  za  pomocą  dwóch  niezależnych  sprężyn.   Mechanizm  podnoszenia
siedziska  zintegrowany z polipropylenową osłoną siedziska,   zapewniający ciche i delikatne
automatyczne podnoszenie siedziska. Fotele mają mieć możliwość szybkiej wymiany siedziska
bez konieczności demontażu całego rzędu czy struktur wsporczych.

7. Tkanina obiciowa oparcia i siedziska 100% poliester o parametrach ścieralności min. 50 000
cykli w skali Martindale`a oraz gramaturze min. 195gr/m2.

8. Fotele  powinny  posiadać  certyfikaty  w  zakresie  palności  zgodnie  z  normą  EN1021-1
i  EN1021-2,  wydzielania  toksycznych  produktów  rozkładu  i  spalania  zgodnie
z  PN-B-02855:1998,  wytrzymałości  zgodnie  z  EN-12727  na  poziomie  4  intensywnym,
najwyższa klasa wytrzymałości oraz atest higieniczny wydany przez PZH.

9. Kolor  tapicerki, rodzaj i rozmieszczenie numeracji miejsc i rzędów pozostaje do uzgodnienia
na etapie realizacji.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone fotele pisemnej gwarancji wynoszącej  co
najmniej 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

11. Fotele muszą spełniać dodatkowo poniższe osiągi akustyczne z dopuszczalnym marginesem 
+- 15%
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Współczynnik α p – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

Częstotliwość (Hz)

Praktyczny współczynnik pochłaniania
dźwięku α p

Fotele puste Fotele z publicznością

125 0,35 0,45

250 0,55 0,70

500 0,75 0,90

1000 0,70 0,95

2000 0,75 1,00

4000 0,85 1,00

SPECYFIKACJA WYKŁADZINY DYWANOWEJ

              1)  Rodzaj włókna: min.80 % PA oraz PP; nie dopuszcza się innych włókien,
2)   Gramatura włókna min. 600g/m2,
3)   Wysokość całkowita 5mm- 5,5mm,
4)   Kolorystyka wykładziny  do uzgodnienia na etapie realizacji z wybranym oferentem,
5)   Dostarczona wykładzina  musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami, w 
       szczególności z zakresu:

a. klasyfikacji igłowych pokryć podłogowych, według normy EN1470 – min klasa 33

b. klasyfikacji  ogniowej  w  zakresie  zapalności  posadzek  w  tym  wykładzin
podłogowych wg normy PN-EN 13501-1:2008 – Bfl-s1 zgodne z załącznikiem nr 3
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.),

c. redukcji odgłosów wg normy ISO 140-8 deltaLw- min.22dB,

d. współczynnik pochłaniania dźwięków wg normy EN ISO 354 – alfa=0.20(H),

e. napięcia elektrostatycznego osób wg normy ISO 6356 ≤ 2kV,
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f. opór elektryczny wg normy ISO 10965 ≤ 107Ω

g. dynamiczny współczynnik tarcia – DS > 0,30,

h. trwałość barwy wg normy ISO 105 B02>6

SPECYFIKACJA LISTEW PRZYŚCIENNYCH I NAROŻNYCH
1) Należy zastosować listwy przyścienne w miejscach niezbędnych i uzgodnionych

z Zamawiającym,
2) Rodzaj listwy – standardowa listwa z tzw. daszkiem z wklejką z wykładziny,
3) Listwy narożne na stopniach między fotelami,
4) Należy zastosować listwy z ukrytym systemem mocowania (wykładzina przykrywa 

elementy mocujące),
5) Mocowanie listew za pomocą odpowiedniego kleju i systemu kołków,
6) Po zamocowaniu widoczność listwy z przodu – 5mm, widoczność listwy z góry – 5mm,
7) Listwa powinna być wykonana z odlewu aluminiowego.

SPECYFIKACJA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO LED- ALUMINIOWY PROFIL SCHODOWY
Z OŚWIETLENIEM

1) Profil LED - należy  zastosować: system podświetlanych profili LED umożliwiający 
zaznaczenie stopni schodowych, dróg ewakuacyjnych oraz wszelkich krawędzi,

2) Sposób montażu profili LED: przykręcany lub przyklejany na wykończonej krawędzi 
stopnia,

3) Profil spełniać ma  rolę antypoślizgową,

4) Dostępny z podświetleniem LED w kolorze czerwonym,

5) Wymiary profilu – 80,7x 42,8x66,8,

6) System oświetlenia przeszkodowego wyposażony w zasilacz, sterownik LED umożliwiający
ściemnianie oświetlenia LED, zasilacz awaryjny oraz szafka montażowa pod UPS.

SPOSÓB WYKONANIA

WYKŁADZINA:
1) Montaż wykładziny bezpośrednio na parkiet przemysłowy,
2) Powierzchnię należy przeszlifować, uzupełnić ubytki i poprawić mocowanie,
3) Przestrzeń przedstopi wypełnić płytą OSB gr. 15mm,
4) Odpady utylizować – utylizacja po stronie wykonawcy,
5) Ułożyć wykładzinę zgodnie z zasadami i sztuką budowlaną,
6) Istniejące kratki wentylacyjne zdemontować i zamontować nowe, bardziej estetyczne,
7) W części schodowej zamontować listwy ledowe przeszkodowe – zgodne ze specyfikacją,
8) W części schodowej na bokach zamontować standardowe listwy przyścienne.
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ILOŚCI:
1) Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych – 30szt,
2) Przeszlifowanie  powierzchni, uzupełnienie ubytków – 200,00m2,
3) Inwentaryzacja i przygotowanie instalacji pod oświetlenie LED,
4) Wykonanie instalacji oraz montaż listew LED, montaż zasilaczy 4szt, montaż UPS – 1szt i szafki 

pod UPS,
5) Konfiguracja sterownika do listew LED,
6) Ściemnianie za pomocą pilota,
7) Profile schodowe z listwami Led– 52mb, 
8) Montaż listwy po uprzednim wywierceniu otworów za pomocą czarnych wkrętów,
9) Zaślepki obustronne do regulacji szerokości (długości listwy) w zakresie 0-20mm),
10) Zasilacze 4szt. – dobrane odpowiednio do mocy listew należy zamontować w miejscu 

ustalonym z Zamawiającym
11) Szafka pod UPS – 1szt,
12) Sterownik do ściemniania 2 szt,
13) Należy dostosować istniejącą instalację elektryczną  do oświetlenia przeszkodowego,
14) Montaż listew narożnych miedzy rzędami foteli – 115mb,
15) Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych 30szt,
16) Montaż wykładziny – na powierzchniach poziomych i pionowych 210m2,
17) Wyrównanie przedstopi za pomocą płyty OSB 25m2,
18) Dostawa i montaż listwy przyściennej standardowej – 60mb,
19) Utylizacja odpadów.

Klasyfikacja CPV:
- 39111200-5 Siedziska teatralne,
- 44112200-0 Wykładziny podłogowe

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności 
spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornik 
tapicerek, atestów i certyfikatów.

Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez
wskazanie  znaków  towarowych,  nazw  producentów,  patentów  lub  pochodzenia,  zamawiający
dopuszcza w tym zakresie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym o parametrach nie
gorszych niż wymienione w SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy. 
2. Przez  termin  zakończenia  realizacji  zamówienia  rozumie  się  termin  końcowego  odbioru

zamówienia  w  formie  podpisane  przez  obie  strony  protokołu  odbioru  końcowego  bez
zastrzeżeń (po zakończeniu realizacji  zamówienia oraz wykonaniu wszystkich ewentualnych
poprawek  i  zaleceń).  Integralną  częścią  protokołu  będą  deklaracje  zgodności  materiałów
użytych  do  wykonania  zamówienia,  dokumentacja  powykonawcza  oraz  dokument
gwarancyjny podpisany przez Wykonawcę.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY   
    SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań,

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  działalności  jest  krótszy
-  w  tym  okresie,  wykonał  w  sposób  należyty  co  najmniej   jedno  zadanie  polegające  na
dostawie  i  montażu minimum 150 sztuk foteli  na  stałe przykręcanych do podłoża (w Sali
widowiskowej i/lub kinowej i/lub teatralnej),

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań,

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
      POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp – 

Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz
z podaniem ich przedmiotu,  wartości,  daty  wykonania  i  podmiotów, na  rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - Załącznik nr 5 do SIWZ,
a) dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia,

b) zaleca  się,  aby  przedkładane  dowody  potwierdzające  należyte  wykonanie  dostaw
zawierały co najmniej:
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu wykonał 
  dostawy, których dokumenty dotyczą,
- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy,
- wskazanie przedmiotu (zakresu) dostaw,
- wskazanie miejsca wykonania,
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
- opinię podmiotu na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, że zostały 
   one wykonane należycie,

c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy  wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów potwierdzających, że dostawy  zostały wykonane należycie,
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d) Zamawiającemu przysługuje możliwość zwrócenia się bezpośrednio do właściwego
podmiotu,  na  rzecz  którego  zamówienia  było  lub  miało  zostać  wykonane,
o  przedłożenie  dodatkowych  informacji  lub  dokumentów  bezpośrednio
Zamawiającemu, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej,
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 Pzp – Załącznik

nr 3 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ;
Jeżeli przynależy do grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp, 
celem zweryfikowania czy istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji;

3. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy  odpowiadają 
określonym wymaganiom:
1) Próbki, opisy lub fotografie –  Zamawiający wymaga na etapie składania ofert 

dostarczenia:
a) wzorniki tapicerki fotela wraz z opisem i specyfikacją techniczną fotela, 

odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,
b)  wzorniki wykładziny wraz z opisem i specyfikacją techniczną wykładziny, 

odpowiadającą przedmiotowi zamówienia;
2) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
– do oferty należy dołączyć następujące atesty,certyfikaty i/lub inne dokumenty, w tym 
dokumenty równoważne:
* trudnopalności oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2,
* toksyczności wg normy PN-B-02855:1998,
* wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych foteli wg 
    normy PN-EN 12727:2004,
* atest higieniczny oferowanych foteli wydany przez PZH,
* badania akustyczne wg UNE-EN ISO 354:2004.
* odporności na ścieranie wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Wykonawca,  który  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 2 ppkt 2)
SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  wskazanych  w  poprzednim
punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów trzecich:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.
Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić   Zamawiającemu, iż  będzie
dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

2) Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie podmiotu trzeciego było złożone w oryginale 
oraz zawierało następujące elementy:
a) wskazanie, iż zobowiązanie następuje na rzecz Wykonawcy (nazwa/firma i adres 

Wykonawcy) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,
d) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

3) Do  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  należy  dołączyć  dokumenty,  wskazujące  osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu
udostępniającego (KRS lub CEIDG);

4) Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie
polegać na zasobach innych podmiotów, a podmioty  te będą brały  udział  w realizacji
zamówienia,  zobowiązany  jest  wykazać,  że  w  stosunku  do  tych  podmiotów  brak  jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem
z ofertą dokumentów wymienionych w pkt VI pkt 2 ppkt 1) i 2) SIWZ dotyczących każdego
z tych podmiotów;

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp,
odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę  Zamawiającego  powstałą  wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna, 
joint venture):
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie bądź

ustanowionego (zgodnie z prawem) pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy;
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2) Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia stosownego pełnomocnictwo musi być 
załączona do oferty i zawierać:
a) wskazanie Wykonawców występujących wspólnie,
b) podpisy prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców,
c) wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia, którego pełnomocnictwo dotyczy;

3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI pkt 2 ppkt  1 – 3)
SIWZ dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie;

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

5) W  przypadku  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykonawców
występujących wspólnie, warunki te będą sumowane w celu łącznej oceny;

6) Nie dopuszcza się uczestnictwa jednego z Wykonawców w więcej niż jednym podmiocie
występującym wspólnie;

7) Jeżeli oferta wspólna, złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie  wyłoniona
w  prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem  umowy
Zamawiający  może  zażądać  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;

8) Umowa  regulująca  współprace  Wykonawców  wspólnie  się  ubiegających  o  udzielenie
zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
a) określać  sposób  reprezentacji  wszystkich  podmiotów  oraz  upoważniać  jednego

z wspólnych Wykonawców – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,

b) stwierdzać o odpowiedzialności solidarnej partnerów za całość podjętych zobowiązań
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) być oznaczona czasem trwania obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia
i gwarancji jakości/rękojmi za wady,

d) określać cel gospodarczy obejmujący zakresem przedmiot zamówienia,
e) wykluczać  możliwość   wypowiedzenia  umowy  współpracy  przez  któregokolwiek

z  jego   partnerów oraz  dokonywania  innych  zmian bez  zgody Zamawiającego,  do
czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji/rękojmi,

f) określać sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie
realizacji zamówienia,

g) stwierdzać  upoważnienie  dla  lidera  do  dokonywania  wszelkich  rozliczeń
z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który będzie następowała
zapłata wynagrodzenia.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

2) Oferta,  wszystkie  wymagane  załączniki,  składane  dokumenty  oraz  oświadczenia
podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  wymagają  załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o podpisie, Zamawiający wymaga, aby był
on  sporządzony  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  podpisu  (czytelny  podpis  bądź
parafka w połączeniu z imienną pieczątką);

4) Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język
polski poświadczone przez Wykonawcę;
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5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

6) W przypadku złożenia  przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach  niż  PLN,  Zamawiający  jako  kurs  przeliczeniowy  waluty  przyjmie  średni  kurs
Narodowego Banku Polskiego (Tabela A kursów średnich walut obcych))  obowiązujący
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Ten  sam  kurs  Zamawiający  przyjmie  przy  przeliczaniu  wszelkich  innych  danych
finansowych.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ   
       PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
       UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych pism:
1) Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający

i  Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt.  I  niniejszej
SIWZ,

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany

w pkt. I niniejszej SIWZ,
b) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres e-mail 

podany w pkt. I niniejszej SIWZ,
3) W  przypadku  form  faksu  lub  drogi  elektronicznej,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej

niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania.  Brak  potwierdzenia  poczytuje  się  jako
domniemanie odczytania wiadomości,

4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą jednej z form porozumiewania się oświadczenia,
wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  dokumenty  w  niniejszym  postępowaniu  będą
nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z
wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów,

5) Forma  pisemna  zastrzeżona  jest  dla  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w  tym
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału
w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty,

6) Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Dni i  godziny pracy Zamawiającego: od
poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8:00 –
15:30.

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Bogumiła Porowska – Dyrektor MGCK w Rykach,
- Donata Jurzysta – Łukasiak – Kierownik kina
   tel./fax: 81 8651616, kom. 600 375 480, 81 865 22 55
   e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl,

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  niniejszej  SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem
pkt. 2),

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego przez  Zamawiającego terminu składania
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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 SIWZ bez rozpoznania,

4) Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  jednocześnie  przekazane  wszystkim
Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,

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 z Wykonawcami.
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu  składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ,

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia lub zmiany,  w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego,

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również  pytania  Wykonawców wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną częścią  SIWZ
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 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o  zmianie
głoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych",  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 zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
głoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł,

słownie: trzy tysiące złotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie wymienionej poniżej formie:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
BS Ryki 92 8724 0005 2001 0000 5005 0016 z adnotacją:
„Modernizacja Kina Renesans w Rykach przy ul. Warszawskiej 25”,

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

c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) 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 r., poz. 359 ).

4. 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. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca
się dołączyć do oferty.

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

6. Wadium  wniesione  w  formie  innej  niż  pieniądz  należy  złożyć  w  formie  oryginału  razem
z ofertą lub odrębnie przed upływem terminu składania ofert.

7. 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 SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela, w terminie związania ofertą.

8. Z treści poręczenia, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać,
jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego)  przedstawiciela  gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w sposób
umożliwiający  jego  identyfikację  np.  złożony  wraz  z  imienną  pieczątką  lub  czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).

9. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium  wszystkim  Wykonawcom  po  wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

11. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego lub
zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Pzp,
Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Jeżeli  odwołanie  wniesiono  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  wezwanie  kieruje  się
jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  w  przypadku  wystąpienia  przesłanek
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający  przewiduje  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  które

służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  jako  najkorzystniejsza  wymagane  będzie

wniesienie,  w określonym terminie,  przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

BS Ryki 92 8724 0005 2001 0000 5005 0016 z adnotacją:
„Modernizacja Kina Renesans w Rykach”,

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

c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 r.  poz. 359).

4. Zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
a) oryginał  zabezpieczenia  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu

podpisania umowy,
b) z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze

żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przez Wykonawcę (zobowiązanego), na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania,

c) gwarancja/poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, że pisemne
żądanie  zapłaty  musi  być  przedstawione  za  pośrednictwem  banku  prowadzącego
rachunek  Zamawiającego,  w  celu  potwierdzenia,  że  podpisy  złożone  na  pisemnym
żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Zamawiającego,

d) gwarancja/poręczenie  nie  może  zawierać  zastrzeżenia  gwaranta/poręczyciela,  że
odpowiedzialność  gwaranta/poręczyciela  z  tytułu  gwarancji/poręczenia  jest  wyłączona
w  stosunku  do  jakiejkolwiek  zmiany  umowy  objętej  gwarancją/poręczeniem,  jeżeli
zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta/poręczyciela,

e) z treści gwarancji  i  poręczeń musi  wynikać,  że kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.

5. Zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego.

6. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zwracana jest najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

7. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni
solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzi  jedna  z  przesłanek
unieważnienia postępowania.

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt  3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę,  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim,  pismem
czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. 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  (parafka  i  imienna  pieczątka  lub  czytelny
podpis).

4. Oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  wymaga  załączenia
właściwego  pełnomocnictwa  lub  umocowania  prawnego  w  formie  oryginału  bądź  kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

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

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

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.

8. Załączniki  do  oferty  składane  są  w  formie  oryginału  bądź  kopii  opatrzonej  klauzulą  „za
zgodność  z  oryginałem”  i  podpisana  przez  osobę/-y  podpisującą  ofertę.  Jeżeli  kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści, Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej danego kopii dokumentu.

9. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
możliwości de kompletacji zawartości oferty, oraz ponumerowane.

10. Zamawiający wymaga złożenia razem z ofertą modelu oferowanego fotela w ilości 1 szt. W
przypadku  niedostarczenia  oferowanego  przez  Wykonawcę  fotela  w  ramach  demonstracji
bądź dostarczenia fotela niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jego oferta zostanie
odrzucona  jako  niezgodna  z  SIWZ.  Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż  na  wniosek
Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zostaną zwrócone
im modele oferowanych foteli,  przy czym to Wykonawcy odbiorą własnym staraniem i  na
własny koszt oferowane fotele.

11. Fotel powinien być tak oznaczony danymi Wykonawcy, aby Zamawiający mógł bez problemu
zidentyfikować  Wykonawcę.  Brak  dostatecznego oznaczenia  fotela  czyni  odpowiedzialnym
Wykonawcę za ewentualne skutki w postaci odrzucenia oferty.

12. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a
także  wydzielić  je  w  wybrany  przez  siebie  sposób,  zapewniający  zachowanie  tajemnicy
przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca
nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

13. 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.

14. Jeżeli  w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas  otwarcia  ofert  zostanie  podana  cena  napisana  słownie.  Podanie  w  ofercie  ceny
napisanej słownie innej niż ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia Zamawiającego prawa do
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ustalenia  ceny  oferty  w  toku  badania  ofert,  zgodnie  z  opisem  sposobu  obliczenia  ceny
określonym w SIWZ.

15. Postanowienia  dotyczące  wnoszenia  oferty  wspólnej  przez  dwa  lub  więcej  podmioty
gospodarcze określono w pkt VI pkt 6 SIWZ.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę  należy  złożyć  w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury  w Rykach,  w sali  nr  4,  parter,

ul. Warszawska 11 do dnia 22.07.2016 roku do godziny 9:30
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności

jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta).

3. Koperta/opakowanie  zawierające  ofertę  winno  być  zaadresowane  do  Zamawiającego  na
adres podany w punkcie I  niniejszej specyfikacji  ,  opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta  na  przetarg  nieograniczony  pn.:  „Modernizacja  Kina  „Renesans”
w Rykach” z dopiskiem: „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

4. Oferty  zostaną  otwarte  dnia:  22.07.2016r.,  o  godz.  10:00  w  siedzibie  Zamawiającego
(jw.),  parter.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana,  jak  i  wycofanie  oferty,  wymagają  zachowania  formy pisemnej.  W takiej  sytuacji,
Wykonawca  składa pisemne oświadczenie,  że  ofertę  wycofuje.  Oświadczenie  o  wycofaniu
oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy
o wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy. Z treści oświadczenia o wycofaniu oferty musi
wynikać, że oświadczenie dotyczy wycofania oferty złożonej na zadanie: „Modernizacja Kina
Renesans w Rykach”.

6. W przypadku zmiany oferty  Wykonawca składa pisemne oświadczenie,  że  ofertę  zmienia,
określając  zakres  tych  zmian.  Oświadczenie  o  zmianie  oferty  Wykonawca  umieszcza
w  zamkniętej  kopercie  lub  innym  opakowaniu  z  podaniem  nazwy  i  adresu  Wykonawcy.
Zamknięta  koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej na zadanie:
„Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Postanowienia  dotyczące  prowadzenia  przez  Zamawiającego  wyjaśnień  w  toku  badania

i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub
pełnomocnictw,  jeżeli  spełnione  zostaną  przesłanki  określone  w  art.  26  ust.  3  Pzp.
Uzupełniane  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na ww. wezwanie skutkuje
zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Pzp,

2) W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  ofert  oraz  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub
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dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  Wykonawców  warunków  udziału
w postępowaniu,

3) Zamawiający  poprawia  w  ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 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  –
milczenie będzie oznaczało brak zgody,

4) Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana
ocena  wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia,

5) Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących
powiązań  w  zakresie  grupy  kapitałowej  istniejących  między  Wykonawcami,  w  celu
ustalenia,  czy  zachodzą  przesłanki  wykluczenia  Wykonawcy.  Niezłożenie  wyjaśnień
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. 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.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz

obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia

2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza

3. Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się
wariantowości cen.

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
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5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
        WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) zostały złożone w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania,
c) nie zostały odrzucone.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej:

1) CENA - 60 punktów
C= Cn./Cbx60, gdzie:
C – Cena,
Cn– najniższa cena ocenianych ofert,
Cb – cena oferty ocenianej,

2) WŁAŚCIWOŚCI ESTETYCZNE I FUNKCJONALNE – 40 punktów.
W kryterium właściwości estetyczne i funkcjonalne oferty oceniane będą na podstawie
modeli foteli dostarczonych w ramach demonstracji produktów. Zamawiający wymaga na
etapie  składania  ofert  dostarczenia  modelu  oferowanego  fotela  w ilości  1  sztuki,
najpóźniej w terminie składania ofert. W przypadku niedostarczenia oferowanego przez
Wykonawcę  fotela  w ramach  demonstracji  bądź  dostarczenia  fotela  niezgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Niniejsze kryterium zostało podzielone na 2 podkryteria:
a) WŁAŚCIWOŚCI ESTETYCZNE – 20 punktów,
b) WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE (wygoda siedzenia i ergonomia) – 20 punktów.

Ad. 2 a)
Właściwości  estetyczne -  ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  modelu  fotela
dostarczonego  do  siedziby  Zamawiającego  w  ramach  demonstracji  produktów.
W zakresie tego kryterium punkty zostaną przyznane w skali 1-20, z tym, że największa
liczba punktów zostanie przyznana temu Wykonawcy, którego fotel zostanie uznany za
najbardziej estetyczny o najwyższej jakości wykonania. W zakresie tego kryterium brane
będą pod uwagę następujące parametry: staranność wykonania, estetyka, dopasowanie
wzoru  do  charakteru  wizualnego  i  funkcjonalnego  sali  widowiskowo-  kinowej.  Każdy
z  członków  Komisji  Przetargowej  indywidualnie  i  samodzielnie  przydzieli  od  1  do  20
punktów.  Podczas  dokonywania  oceny  członkowie  Komisji  będą  posługiwali  się
indywidualnymi  kartami  oceny  właściwości  estetycznych oferowanego  fotela.  Ocenę
końcową  wymienionego  kryterium  stanowić  będzie  średnia  ocen  poszczególnych
członków Komisji.

Ad. 2 b)
Właściwości  funkcjonalne –  ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  modelu  fotela
dostarczonego  do  siedziby  Zamawiającego  w  ramach  demonstracji  produktów.
W zakresie tego kryterium punkty zostaną przyznane w skali 1-20, z tym, że największa
liczba punktów zostanie przyznana temu Wykonawcy, którego fotel zostanie uznany za
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najwygodniejszy.  Komisja  przetargowa  będzie  brała  pod  uwagę  przede  wszystkim
odpowiednio  (ergonomicznie)  wyprofilowane  oparcie  i  siedzisko,  zapewniające
maksymalny  komfort  siedzenia.  Każdy  z  członków  Komisji  Przetargowej  indywidualnie
i samodzielnie przydzieli od 1 do 20 punktów. Podczas dokonywania oceny członkowie
Komisji będą posługiwali się indywidualnymi kartami oceny właściwości funkcjonalnych
oferowanego fotela. Ocenę końcową wymienionego kryterium stanowić będzie średnia
ocen poszczególnych członków Komisji.

Ostateczna liczba punktów badanej oferty wynikać będzie z zsumowania liczby punktów 
uzyskanych w ocenie poszczególnych kryteriów:

O = C + WE + WF 

gdzie:
O – całkowita liczba punktów badanej oferty 
C – liczba punktów w kryterium cena 
WE – liczba punktów w kryterium właściwości estetyczne 
WF – liczba punktów w kryterium właściwości funkcjonalne

3. Wynik-  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Zamawiający  dla  potrzeb  oceny  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów
i usług, doliczy do przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i  usług,  który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
        OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się

od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności:
1) Nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie

jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i  adresy Wykonawców, którzy złożyli  oferty
wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce;

3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;
4) Termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Przed zawarciem Umowy Zamawiający może żądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia
umowy  regulującej  współpracę  wspólnych  Wykonawców,  podpisanej  przez  wszystkich
Wykonawców,  przy  czym  termin,  na  jaki  została  zawarta  umowa  współpracy  tych
Wykonawców nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
        ZAWIERANEJ UMOWY

1. Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji,  danych zawartych w ofercie oraz
postanowień określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W  przypadku  okoliczności  wymienionych  w  art.  145  Pzp  Zamawiający  może  odstąpić  od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie na zasadach określonych we Wzorze Umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Pzp „Środki ochrony 
prawnej”.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia dotyczące podwykonawców:

1) Informacja  na  temat  możliwości  powierzenia  przez  Wykonawcę  wykonania  części
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia podwykonawcom; w takim przypadku zobowiązany jest do:
a) wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom lub
b) podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach Wykonawca się 

powołuje,

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca  powołał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  Pzp.,  w  celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
Pzp,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieni,

3) Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na 
dostawie i montażu foteli muszą zostać wykonane osobiście przez Wykonawcę.

2. Postanowienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej,
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania:
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od

chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących  załączniki  do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz
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stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  zastrzeżonych przez  uczestników postępowania  nie  późnej  niż
w terminie składania ofert,

2) Załącznikami  do  protokołu  postępowania  są  w  szczególności:  oferty,  opinie  biegłych,
oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  składane  przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego,

3) Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

Zamawiającego,
d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego pracy – urzędowania,
4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię  protokołu lub załączników pocztą,

faksem  lub  drogą  elektroniczną,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  z  przyczyn  technicznych
przesłanie  kopii  dokumentów  będzie  znacząco  utrudnione  Zamawiający  poinformuje
o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zastrzeżonych przez Wykonawcę  
 terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert,

2) Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,

3) Dokumenty,  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  Wykonawca  zobowiązany  jest
wydzielić  w  wybrany  przez  siebie  sposób,  zapewniający  zachowanie  tajemnicę
przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał,

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym z art. 86 ust. 4 Pzp,

5) Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa określa art. 11 ust. 4 ustawy 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.).

5. Postanowienia ogólne:

1) Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 
wykonuje odpłatnie (cena 1 zł brutto za 1 stronę),

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks
Cywilny.

XIX. ZAŁĄCZNKI
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 

art. 24 ust. 1 Pzp,
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4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Pzp,

5) Wykaz dostaw,
6) Wzór umowy,
7) Karta gwarancyjna,
8) Rysunek Sali Kina „Renesans” w Rykach.

…………………………………………..
Podpis Zamawiającego
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	1) Rodzaj włókna: min.80 % PA oraz PP; nie dopuszcza się innych włókien,

