SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Usługa stworzenia systemu biletowego na potrzeby Festiwalu Filmowego
EnergaCAMERIMAGE na rzecz Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE
i Fundacji Tumult w 2021 r. zwanego dalej „Systemem Biletowym”.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze
zm.).
Sprawa nr ECFC 2600.4.2021

Zamawiający:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”,
z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń,
www.ecfcamerimage.pl
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INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu,
ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pod numerem RIK 118/2020 oraz
o numerze NIP 956 235 8384, REGON: 385314450
Reprezentowane przez:
Kazimierza Suwałę – Dyrektora Instytucji Kultury ECFC
Strona internetowa: www.ecfcamerimage.pl
Dokumentacja postępowania umieszczona na stronie internetowej: www.ecfcamerimage.pl
Osoby do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych:
a) Dariusz Wyczółkowski, e-mail: dariusz@camerimage.pl,
- w sprawach formalnych:
b) Jacek Martenka, e-mail: zamowienia@ecfcamerimage.pl.

DEFINICJE:
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:
• SWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami,
• uPzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami),
• zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został określony
w rozdziale II SWZ,
• postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo
zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania
ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki
zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub
wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu,
• pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr
lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej,
• podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu
braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,
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warunkach zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu
zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,
cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli
jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą,
dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie,
służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków
zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia,
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE,
zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28.
Spis treści:

Rozdział I – Informacje ogólne

1. Tryb udzielenia zamówienia
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
3. Komunikacja w postępowaniu
4. Wizja lokalna
5. Podział zamówienia na części
6. Oferty wariantowe
7. Katalogi elektroniczne
8. Umowa ramowa
9. Aukcja elektroniczna
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
11. Rozliczenia w walutach obcych
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
14. Unieważnienie postępowania
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy

1. Przedmiot zamówienia
2. Rozwiązania równoważne
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie stosunku pracy
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
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5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
6. Termin wykonania zamówienia. Miejsce świadczenia usługi
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8. Podstawy wykluczenia
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
10. Wymagania dotyczące wadium
11. Sposób przygotowania ofert
12. Opis sposobu obliczenia ceny (przykład z formularzem cenowym)
Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
Termin związania ofertą
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział I – Informacje ogólne
1. Tryb udzielenia zamówienia
Tryb podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia,
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
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Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
e) Potencjał podmiotu trzeciego
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie /oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
f) Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
polegających na: stworzeniu Systemu Biletowego
3. Komunikacja w postępowaniu
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu
komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do
komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
Oznacza to konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania
z konta na platformie.
4. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
5. Podział zamówienia na części
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Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w zakresie usługi stworzenia Systemu
Biletowego. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa
w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Rodzaj zamówienia nie wymaga podziału na części. Zamówienie nie przekracza progów unijnych
określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
W konsekwencji wykonawcy należący do sektora MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym
wykonaniem. Wielkość zamówienia nie utrudnia konkurencji na rynku MŚP – zamówienie nie jest
zamówieniem niestandardowym. Podział zamówienia z uwagi na jego charakter jest nieuzasadniony.
Podział mógłby doprowadzić do braku koordynacji w działaniach sprzedaży i dystrybucji biletów.
Podział utrudniałby lub wręcz uniemożliwiałby egzekwowanie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
i rękojmi.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy
Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej
SWZ.
7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku, gdy komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
8. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
9. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1
ustawy Pzp.
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
11. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu poza przypadkami
przewidzianymi w art. 261 ustawy Pzp.
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 442
ustawy Pzp.
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14. Unieważnienie postępowania (fakultatywnie)
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1.Wykonawcom, 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,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–
590).
W szczególności zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu
na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa
albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
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b) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę
będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Stworzenia systemu biletowego na potrzeby Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
na rzecz Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE i Fundacji Tumult”.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9
do SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed
takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do
obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta
w formularzu ofertowym.
i) Zamawiający informuje, że:
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Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez
wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania
lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi kod główny CPV: 48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego rezerwacji i sprzedaży
biletów i innych usług powiązanych.
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Sprzedaż kart wstępu, jednodniowych kart wstępu, biletów na CAMERIMAGE Market
i pojedynczych biletów wstępu oraz obsługi lokalizacji festiwalowych w zakresie kontroli
wejścia/wyjścia, jak również w kwestii kontroli dostępu do projekcji i wydarzeń online na bazie w/w
kart wstępu i biletów.
W systemie można wyróżnić 5 elementów obsługi biletowej festiwalu:
1. platforma sprzedażowo-rezerwacyjna,
2. system obsługi wejścia/wyjścia,
3. aplikacja mobilna,
4. harmonogram festiwalu,
5. festiwalowy sklep internetowy.
Ponadto, poza festiwalem, Zamawiający może zlecić obsługę biletową dwóch wydarzeń obejmujących
projekcje filmowe od 10 do 15 filmów, trwających do 7 dni każde. Wycena według stawki za dzień
usługi będzie ujęta oddzielnie w formularzu ofertowym i oceniania jako kryterium.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, stawia wymóg zapewnienia co najmniej
jakości i standardu na podstawie wskazanej ścieżki postepowania tj. procesu zakupu karty
wstępu, rezerwacji dla posiadacza karty wstępu (płatnej lub bezpłatnej) oraz procesu zakupu
biletu pojedynczego określonego w załączniku A do opisu przedmiotu zamówienia.

Uwaga !
Dostawcą obecnie stosowanej platformy streamingowej jest firma zewnętrzna i to we
współpracy z tą firmą niezbędna będzie integracja systemu biletowego. Kontrakt
obowiązuje do końca bieżącego roku. W przyszłym roku Zamawiający ma zamiar
przeprowadzić osobną procedurę w zakresie zintegrowanego systemu sprzedaży i
streamingu co wymagać będzie ponownej integracji systemów informatycznych w
zakresie przekazywania uprawnień do korzystania z platformy. Niniejsza procedura
dotyczy jedynie okresu do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do integracji systemu biletowego z systemami
istniejącymi w szczególności typu: Camerbaza, www.portal.camerimage.pl, wirtualny spacer po
obiektach festiwalowych oraz festiwalową platformą streamingowa jak i innymi produktami
współistniejącymi lub tworzonymi w celu realizacji Festiwalu.
Rozwiązania równoważne
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
stworzenia Systemu Biletowego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
stosunku pracy
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
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Zamawiający dokonał oceny w zakresie realizacji ww. zamówienia publicznego tj. stworzenia
Systemu Biletowego i stwierdza, że określone czynności nie są zdeterminowane zawarciem umowy
o cechach typowych dla stosunku pracy. Zlecenie ma charakter usługi o wysoce wyspecjalizowanym
charakterze, realizowanej przez zespół osób o niedostępnych powszechnie umiejętnościach na rynku
pracy co wskazuje na brak korelacji z typową umową o pracę.
Osoby wykonujące czynności programistyczne dot. stworzenia systemu e-biletowania to osoby
wysokim poziomie kompetencji w branży IT, posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędną praktykę,
których zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie składania
ofert.
Żądanie zatrudnienia osób na typową umowę o pracę znacznie ograniczyłoby krąg oferentów.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia wymogu w powyższym
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Nie dotyczy
6. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane do końca roku 2021 począwszy od daty zawarcia umowy.
Etapy przygotowania systemu e-biletowania:
- do 20 września wersja testowa w zakresie sprzedaży kart wstępu,
- od 1 października uruchomienie sprzedaży kart wstępu,
- pozostała część umowy w wersji testowej do 14 października
- wdrożenie produkcyjne całości systemu do 22 października.
7.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, lub wykonuje, w sposób należyty co
najmniej jedno zamówienie/zlecenie polegające na wdrożeniu, konfiguracji i utrzymaniu systemu
biletowego obejmujące:
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a) stworzenie systemu sprzedaży biletów online
b) stworzenie systemu i organizacja stanowisk sprzedaży biletów „papierowych”
c) integracja sprzedaży biletów z systemem np. systemem streamingowym do projekcji filmowych
online
-o wartości zamówienia /zlecenia co najmniej 50 000,00 zł brutto.
UWAGA:
- Wartość co najmniej 50 000,00 zł brutto odnosi się do realizacji 1 zamówienia. W celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej
1 tego typu zamówienie.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień w ramach
kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia
niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających
bez zastrzeżeń.
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej 2 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera frontend, posiadającymi doświadczenie
przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itp. co najmniej jednego wdrożenia, konfiguracji
i utrzymania systemu biletowego w zakresie frontend;
b) co najmniej 2 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera backend, posiadającymi doświadczenie
przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itp. co najmniej jednego wdrożenia, konfiguracji
i utrzymania systemu biletowego w zakresie backend.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych w pkt. 2) przez jedną
osobę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Potencjał podmiotu trzeciego
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
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Zobowiązanie /oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ

-

Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na
podstawie minimalnych warunków dotyczących:
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia,
zarówno samych wykonawców, jak i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

8. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. tj:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj:
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
9.Wykaz podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z pkt. 2 niniejszego podrozdziału)
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (elektroniczny
podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury krajowej, oferty oraz oświadczenia
wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich warunków udziału
w postępowaniu będą składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wynika to z art. 63 ust. 2
ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność
i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty
to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8
SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w niniejszym rozdziale.
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Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do SWZ
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
-

-

Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
(JEŚLI DOTYCZY ) spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109
ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,
a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
6. Do oferty Wykonawca załącza również (wybrać odpowiednie):
a) Pełnomocnictwo
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•

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli wystąpi)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) Formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
A. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje
należycie, co najmniej jedno zamówienie/zlecenie polegające na wdrożeniu, konfiguracji
i utrzymaniu systemu biletowego obejmujące:
a) stworzenie systemu sprzedaży biletów online
b) stworzenie systemu i organizacja stanowisk sprzedaży biletów „papierowych”
c) integracja sprzedaży biletów z systemem np. streamingowym do projekcji filmowych online
o wartości zamówienia /zlecenia co najmniej 50 000,00 zł brutto
(Wykaz usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
UWAGA!
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a także:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
B. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, który będzie potwierdzał, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi
i doświadczeniem tj.
- co najmniej 2 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera frontend, posiadającymi doświadczenie
przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itp. co najmniej jednego wdrożenia, konfiguracji
i utrzymania systemu biletowego w zakresie frontend;
- co najmniej 2 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera backend, posiadającymi doświadczenie
przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itp. co najmniej jednego wdrożenia, konfiguracji i
utrzymania systemu biletowego w zakresie dewelopera backend
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych wyżej przez jedną osobę.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ
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10.Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
11. Sposób przygotowania ofert.
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod
adresem https://www.soldea.pl/epz/epz Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/nie później niż do dnia 3 sierpnia 2021 r. do godziny 11:30:00.
Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj.
datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy
EPZ.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do
komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.
Oznacza to konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami.
a) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.
b) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania
w przypadku wycofania oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.
1.

12.Opis sposobu obliczenia ceny.
Założenia dla wykonawcy w zakresie kalkulacji ceny oferty – zgodnie z formularzem ofertowym.
1. Łączna cena ofertowa przez którą należy rozumieć wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
całego przedmiotu zamówienia (określonego w opisie przedmiotu zamówienia i wymagań
stanowiącego załącznik nr 7)
2. Zaoferowana cena i stawka musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia oraz Wzorem Umowy.
3. Ceny, o których mowa w ust. 1 mają charakter ryczałtowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za
pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
5. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny
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jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym
miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
a) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
b) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych
z realizacją zamówienia.
c) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka
ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
d) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
e) Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w formularzu ofertowym stanowiącym
załączniku nr 4 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania
obowiązku podatkowego u zamawiającego.
Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami/wymagania techniczne
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://www.soldea.pl/epz/epz/. Korzystanie z Platformy
jest bezpłatne.
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej:
Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ- wskazane są na stronie
internetowej logowania i rejestracji Platformy- pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
1) Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów, prac konkursowych) za
pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach
(filmach) użytkowników Platformy EPZ.
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2) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami przy użyciu elektronicznych środków
komunikacji w zakresie:
- merytorycznym (przedmiotu zamówienia)
Dariusz Wyczółkowski, e-mail: dariusz@camerimage.pl
- formalnym (zagadnień proceduralnych)
Jacek Martenka, e-mail: zamowienia@ecfcamerimage.pl
3) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych, z zastrzeżeniem rozdziału 11 pkt. 1 SWZ dotyczącego podpisu .
4) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 3 przekazywane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
5) Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 3 i 4.
6) W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w pkt. 3 i 4 nie jest wskazany
na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip.
7) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako Tajemnica
Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób
poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich
treści razem z informacjami jawnymi.
8) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
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udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa wyżej, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego
z nich dotyczą;
- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w SWZ może dokonać również notariusz.
13) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
14) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty,
oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
16) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w SWZ, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

Strona 21 z 25

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
- pełnomocnictwa – mocodawca.
17) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 1.11 niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.
18) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19) Zadawanie pytań przez Wykonawców i zamieszczanie odpowiedzi na nie odbywa się tylko
w zakładce „Pytania do SWZ”. Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza również na
własnej stronie internetowej pod adresem www.ecfcamerimage.pl
20) Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
wygenerowaną przez Platformę EPZ.
21) Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana
przez Platformę EPZ.
22) Po terminie składnia ofert/ wniosków, Wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub
informacje w zakładce „Do Wykonawcy”.
23) Odpowiedzi na żądania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ
przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te
z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.
24) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy to: pdf, doc,
docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele
pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez Zamawiającego
formacie.
25) Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla
zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert / wniosków.
26) Oferta / wniosek i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez
wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
27) Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty/
wniosku.
28) Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym
źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty email obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których
działanie zamawiający nie ma wpływu.
29) Rekomendacje Zamawiającego:
a) Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem
w formacie PAdES.
b) Nie należy składać JEDZ z systemu ESPD w formacie xml.
c) Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików.
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d) Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)
30) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;
- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. do godz. 11:30:00
Sposób składania ofert:
➔ za pośrednictwem Platformy https://www.soldea.pl/epz/epz/
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz.12:00:00 poprzez odszyfrowanie
wczytanych na Platformie ofert.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
1)
2)

3. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 1 września 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz
warunków
1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i ich wagą:
1) Kryterium : Cena ofertowa w zakresie wdrożenia, zintegrowania systemu i obsługi festiwalu (C) –
waga 90%, maksymalna liczba punktów: 90.
najniższa cena ofertowa z oferowanych
liczba punktów ocenianej oferty = -------------------------------------------------------------- x 90 pkt
ofertowa ocenianej oferty
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2) Kryterium: Stawka wynagrodzenie za dzień usług dot. wydarzenia trwającego do 7 dni
obejmującego
projekcji od 10 do 15 projekcji
filmowych
(Z) – waga 5%,
maksymalna liczba punktów: 5
najniższa stawka wynagrodzenie z oferowanych
liczba punktów ocenianej oferty = -------------------------------------------------------------- x 5 pkt
stawka wynagrodzenia ocenianej oferty
3) Kryterium: Wynagrodzenie z tytułu uruchomienia funkcji offline w sytuacjach awaryjnych (O) –
waga 5%, maksymalna liczba punktów: 5
najniższe wynagrodzenie z oferowanych
liczba punktów ocenianej oferty = -------------------------------------------------------------- x 5 pkt
wynagrodzenie ocenianej oferty
Funkcjonalność opcjonalna, stanowiąca dodatkowy atut oferty oceniany wg kryterium 5% za jego
spełnienie. Z zastrzeżeniem że niespełnienie tego kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem ofert.
Wówczas oferta otrzyma 0 pkt.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P=C+ Z+O
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „ cena ofertowa w zakresie wdrożenia, zintegrowania systemu i
obsługi festiwalu ”,
Z – punkty uzyskane w kryterium wynagrodzenie za dzień obsługi biletowej jednego wydarzenia
trwającego do 7 dni obejmującego od 10-15 projekcji filmowych.
O - punkty uzyskane w kryterium ”uruchomienia funkcji offline w sytuacjach awaryjnych
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, spośród ofert spełniających wszystkie
wymagania opisane w SIWZ i uPzp, w której punktacja przyznana na podstawie powyższych
kryteriów będzie największa. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może zdobyć
w postepowaniu wynosi 100.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia ofert dodatkowych.
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ustawy
Pzp oraz w następujących sytuacjach i we wskazanym zakresie:
1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze
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zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
NIE DOTYCZY
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści
umowy na wezwanie zamawiającego,
3) Wykonawca do umowy przedłoży polisę/dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) ,
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony
do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Załączniki do SWZ:
załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
załącznik nr 3 Zobowiązanie /oświadczenie Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
załącznik nr 4 Formularz ofertowy
załącznik nr 5 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
załącznik nr 6 Wykaz usług
załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia i wymagań
załącznik nr 8 Wzór umowy (+umowa przetwarzania danych)
załącznik nr 9 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
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