
Świnoujście, dnia 2015-05-18 

MDK/ZP/2/2015 

       Strona internetowa Zamawiającego, na której 

       umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i 

       udostępniono SIWZ/MDK/ZP/1/2014 

 

ZMIANA NR 1 do SIWZ/MDK/ZP/2/2015 

 

 

Dotyczy postępowania MDK/ZP/2/2015 

„Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu„  

 
 

 

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r. , poz. 907z późn. zm.), uprawnień, 

niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący 

sposób: 

 

Zmianie ulega SIWZ w punkcie: 

 

 III.  dotyczącym przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:   

3.3 Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry 

oferowanych urządzeń. 

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych urządzeń, zamawiający przed 

wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie prawo przetestowania oferowanych  

urządzeń przez okres 3 dni. 

W tym przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia 1 sztuki oferowanego urządzenia w 

ciągu 7 dni od daty ewentualnej prośby zamawiającego. W tym przypadku oferent jest zobowiązany 

do dostarczenia 1 sztuki każdego rodzaju oferowanego urządzenia w ciągu 7 dni od daty ewentual-

nej prośby zamawiającego. Dostarczony sprzęt ma być sprawny i fabrycznie nowy.  

Miejsce wniesienia dostarczanego sprzętu do przetestowania: – teren Miejskiego Domu Kultury – 

sala teatralna przy ul. Matejki 11 w Świnoujściu. 

 

X. dotyczącym porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w następującym zakresie: 

10.2  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  przy 

przekazywaniu następujących dokumentów:  

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

b) modyfikacje treści SIWZ, 

c) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy, 

oraz odpowiedź Zamawiającego, 

d) wniosek o wyjaśnienie treści oferty 

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, 

f) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) informacje o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych 

i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 



j) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

k) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź Wykonawcy, 

l) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

ł) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

m) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

n) informacje kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy 

Nr faksu: 91 321 59 49, adres e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 

lub inne informacje i dokumenty wymienione w pkt 10.2 faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza  faksem lub pocztą elektroniczną, fakt ich 

otrzymania oraz przesyła oryginał dokumentu pocztą. 

 

XI.  dotyczącym wadium, w zakresie: 

11.7 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w 

formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy 

dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię potwierdzenia wpłaty 

wadium na konto Zamawiającego wskazane w punkcie 11.6.  W przypadku zabezpieczenia określo-

nego w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (ust. 11.2 b-e SIWZ) – orygi-

nał takiego dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, itp.). 

XVII.  dotyczącym kryteriów wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert, w zakresie:  

 18.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów ( suma ∑ = Pc + T, 

gdzie Pc – pkt za cenę, T pkt za termin realizacji) uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję 

przetargową wg poniższego schematu. 

 Punktacja:  

a) punkty za cenę obliczane są według wzoru: 

Pc = 0,9 (Cmin / Cp) x 100 pkt 

gdzie: Cmin - cena  brutto najniższa,  

  Cp - cena  brutto rozpatrywana. 

b) punkty za termin realizacji: 

T1 = 10pkt. – gdy termin wykonania przedmiotu umowy to od 1 do 15 dni od daty  podpisania 

umowy, 

T2 = 5pkt.    –  gdy termin wykonania przedmiotu umowy to od 16 do 21 dni od daty podpisania 

umowy, 

   

Termin realizacji musi być podany jako jedna z powyższych dat. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. 

 

XXI. dotyczącym przygotowania i składania ofert, w zakresie:  

13.15.4  Wykonawca m.in. nie może zastrzec, jako tajemnica przedsiębiorstwa,  informacji 

dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie; 

13.15.5  Udostępnieniu podlega protokół z postępowania wraz z załącznikami. Załączniki do 

protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

 

XXII. dotyczącym umowy w sprawie zamówienia – wymagania Zamawiającego, w zakresie:  

22.1 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl


najkorzystniejszą w terminie  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z 

pkt. 10.2 ł SIWZ;  

 

Załącznik nr 5 do SIWZ dotyczącym doświadczenia zawodowego, w zakresie:  

 
załącznik nr 5 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Dotyczy zadania pn.: „Dostawę fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu,  w postępowaniu nr MDK/ZP/2/2015 

 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

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

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – to w tym okresie,  min. 2 dostaw sprzętu  oświetlenia scenicznego  o 

wartości minimalnej 700.000,00zł brutto każde, oraz potwierdzenia, że zadania te zostały wykonane 

należycie: 

L.p Nazwa zadania Miejsce wykonania Nazwa 

Zleceniodawcy 

Wartość 

zadania 

Data realizacji 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Do wykazu należy dołączyć dokument (np. referencje) od poprzednich Zamawiających 

potwierdzający, że wykazane zadanie zostało wykonane należycie. 

 

 

Data................................                               …............................................................. 

                                                                               / pieczęć i podpis Wykonawcy/ 



Załącznik Nr 2 do SIWZ – dotyczący projektu umowy, w zakresie: 

§1 – przedmiot umowy: 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego systemu oświetlenia scenicznego, dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ nr MDK/ZP/2/2015, fabrycznie nowego, na który 

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji.  

2. Wykonawca wraz z ofertą dostarcza karty katalogowe producenta, potwierdzające parametry 

oferowanych urządzeń. 

3. W związku z faktem, iż odbiór sprzętu  odbywać się będzie w budynku użyteczności publicznej, 

termin dostawy musi być ustalony z Zamawiającym.  

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – dotyczący projektu  umowy, w zakresie:  

§3 ust. 8. Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, rozpoczyna swój bieg okres gwarancji i 

rękojmi oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 

niniejszej umowy. 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – dotyczący projektu  umowy, w zakresie:  

§5 ust. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 

stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji. 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – dotyczący projektu  umowy, w zakresie:  

§5 ust. 4b. pozostała wartość tj.: 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 

dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu  rękojmi za wady.  

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – dotyczący projektu  umowy, w zakresie:  

§7 – odstąpienie od umowy  

 

a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 

powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy (podstawa prawna – art. 145 uPzp). 

b) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie pięciu dni od dnia przewidzianego w 

§2 ust. 1 umowy. 

 

 

 

Ujednolicona treść SIWZ jest załącznikiem do niniejszej zmiany nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIEJSKI DOM KULTURY  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/1 

72-600 ŚWINOUJSCIE 

 

 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA Nr MDK/ZP/2/2015 

 

 

 

 

 

             Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: MDK/ZP/2/2015 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

 

„Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu„  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 



 

      Miejski Dom Kultury 

 ul. Wojska Polskiego 1/1 

 72-600 Świnoujście 

 nr tel./fax (091) 321-59-49 

   e-mail:gosp@mdk.swinoujscie.pl 

   Internet: mdk.swinoujscie.pl 

   Regon:000282501 

 NIP: 855-14-92-635 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

 

  2.1 Postępowanie nr MDK/ZP/2/2015 prowadzone jest w trybie przetargu        nieograniczonego 
określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3, Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z póź. zmianami). 

2.2 Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

2.3 Tryb postępowania został zatwierdzony Zarządzeniem nr 5/MDK/2015 Dyrektora Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu z dnia  17.04.2015 roku; 

2.4 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 

 a)  w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach Portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 14.05.2015r. Numer ogłoszenia: 69533 - 2015 

 b) od dnia 14.05.2015r. w zakładce „Ogłoszenia” na stronie internetowej Zamawiającego: 

mdk.swinoujscie.pl 

 c) od dnia 14.05.2015r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/1. 

 

 UWAGA: 

 SIWZ (forma papierowa) jest dostępna nieodpłatnie w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wojska 

Polskiego 1/1 w Świnoujściu, pok. nr 322, codziennie w dni robocze w godzinach: 8:00 – 15:00. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, o parametrach nie gorszych niż określone w opisie 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ: 

3.2 Zamawiający wymaga, by cały asortyment był fabrycznie nowy, bez wad, na który Wykonawca 

udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji. 

3.3  Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry 

oferowanych urządzeń. 

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych urządzeń, zamawiający przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie prawo przetestowania oferowanych urządzeń przez okres 

3 dni. 

W tym przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia 1 sztuki każdego rodzaju oferowanego 

urządzenia w ciągu 7 dni od daty ewentualnej prośby zamawiającego. Dostarczony sprzęt ma być 

sprawny i fabrycznie nowy. 

3.3.1 Miejsce wniesienia dostarczanego sprzętu do przetestowania: – teren Miejskiego Domu 

Kultury – sala teatralna przy ul. Matejki 11 w Świnoujściu. 

3.4 Zaoferowane artykuły muszą posiadać czytelne oznakowanie produktu i producenta. 

3.5 Przedmiot zamówienia musi posiadać cechy zgodne z zawartą umową oraz warunkami 

określonymi w SIWZ. 

3.6 Szczegółową charakterystykę oferowanych urządzeń określa opis przedmiotu zamówienia  

stanowiący załącznik  nr 3 do SIWZ. 



                                   3.7 Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV: 

CPV 31.00.00.00-6.  - przedmiot główny:  Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; 

oświetlenie 

 

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa      w art. 83, 

ust.2 i 3 ustawy Pzp.   

 

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  

 

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

VI. OFERTY WARIANTOWE 

 

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 83, 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 

a) ZAMÓWIENIA DODATKOWE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  

 

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

      8.1 W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24  cytowanej  wyżej ustawy,   

8.1.2 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

8.1.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

8.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

8.2 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych  

w części IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  

iż Wykonawca spełnia w/w warunki. 

8.3 Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

8.4 Brak jakiegokolwiek z oświadczeń i dokumentów wymaganych w części IX SIWZ, lub złożenie 

dokumentu zawierającego błędy, spowoduje wezwanie Wykonawcy do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.5 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo 

którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE    

WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY OFERTY 

 

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), zawiera następujące załączniki,  

http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_7000/
http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_7000/


w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 

9.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument 

musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

       9.2 Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie  wymagań określonych w art. 24, ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do 

SIWZ; 

 9.3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,  potwierdzające spełnianie  

wymagań określonych w art. 24, ust. 2 pkt. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

9.4  Dokument lub dokumenty identyfikujące Wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do           ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

(w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). W 

przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokumenty muszą 

być złożone przez każdego Wykonawcę; 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie wymagana jest  

umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie oraz dokument 

pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

      9.5 Wykaz podobnych dostaw, (co najmniej dwóch)  których wartość przekraczała kwotę 

700.000,00zł zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączonymi poświadczonymi za zgodność z 

oryginałem kopiami dokumentów potwierdzającymi, iż dostawy te zostały wykonane należycie (np. 

referencjami od zamawiających te dostawy) Wykaz powyższych dostaw, z podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania, Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty 

„Doświadczeniu zawodowym” sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wykaz ten dokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 8.1.3 SIWZ; 

      9.6 Zaświadczenie z właściwego  Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem 

podatków, bądź informację o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.7 Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.8 Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium w 

stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub oryginał dokumentu w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 

6 kpt. 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

9.9 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum      500 000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy zł, 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej. 

9.10 Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których 

mowa w pkt 9.4 SIWZ); 



9.11 Zaakceptowany przez wypełnienie i podpisanie formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 

do SIWZ, załącznik nr 2.1 do umowy. 

9.12 Wypełniony pod względem rzeczowym i finansowym załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz 

wycenionych elementów jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy. W przypadku 

realizacji całego zadania siłami własnymi Wykonawcy należy umieścić takie oświadczenie, na tym 

samym załączniku. 

9.13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.14 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.4 SIWZ, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania 

9.15 Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp potwierdzające spełnienie przez 

oferowane dostawy wymagań zamawiającego: 

1. Certyfikaty i oświadczenia:  

- certyfikaty CE wystawione przez notyfikowane jednostki certyfikujące lub deklaracje zgodności 

CE wystawione przez producenta, na oferowany przedmiot zamówienia, 

- certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej sprzęt oraz 

autoryzacje producenta sprzętu. 

 

X. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

10.1  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   

przekazują pisemnie. 

 Adres Zamawiającego: 

 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

 

10.2  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  przy 

przekazywaniu następujących dokumentów:  

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

b) modyfikacje treści SIWZ, 

c) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy, 

oraz odpowiedź Zamawiającego, 

d) wniosek o wyjaśnienie treści oferty 

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, 

f) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) informacje o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych 

i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 

j) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 



polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

k) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź Wykonawcy, 

l) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

ł) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

m) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

n) informacje kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy 

Nr faksu: 91 321 59 49, adres e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 

lub inne informacje i dokumenty wymienione w pkt 10.2 faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza  faksem lub pocztą elektroniczną, fakt ich 

otrzymania oraz przesyła oryginał dokumentu pocztą. 

10.3  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub pocztą 

elektroniczną,    każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.4  Zamawiający wymaga, by podane przez Wykonawcę dane teleadresowe umożliwiały   

przesłanie korespondencji w czasie całej doby. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu lub poczty elektronicznej 

Wykonawcy. 

10.5  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

a) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 10.5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

b) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

którym mowa pkt. 10.5. 

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania 

źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

10.7 W  uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji, 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ , oraz 

zamieści ją na swojej stronie internetowej. 

10.8  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców 

10.9 Zamawiający wskazuje do kontaktu z Wykonawcami jako osoby uprawnione: 

  

1. Bożena Machelska – tel. (091) 327-87-64, fax (091) 321-59-49, e-mail 

gosp@mdk.swinoujscie.pl , w Miejskim Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, pokój nr 322, w 

godz. 8:00 – 14:00 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

XI. WADIUM 

 

11.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy zł, 00/100) przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 14.1 

SIWZ, na warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

11.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl
mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl


tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, 

poz. 275). 

11.3 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

11.4 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1 i 3 ustawy 

11.5 Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty w sposób 

umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 

11.6 Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem   na rachunek bankowy Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu 

BZ WBK Oddział Świnoujście, nr konta:  48 1090 1492 0000 0001 1089 3104 

 

 z dopiskiem „WADIUM W POSTĘPOWANIU NR MDK/ZP/2/2015” 

 

11.7 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w 

formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy 

dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię potwierdzenia wpłaty 

wadium na konto Zamawiającego wskazane w punkcie 11.6.  W przypadku zabezpieczenia określo-

nego w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (ust. 11.2 b-e SIWZ) – orygi-

nał takiego dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, itp.). 

11.8 Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie 

zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 2 ustawy. 

11.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom: 

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, 

 b) po unieważnieniu postępowania 

 11.10 Z zastrzeżeniem  ust. 11.13, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

Wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) który został wykluczony z postępowania. 

11.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 11.9 ust a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

11.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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.  

11.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

11.14 Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 



1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

 

      XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych. 

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

12.3. W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na    

warunkach określonych w art. 85 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy Prawo zamówień        

publicznych. 

 

 

XIII. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT 

 

13.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość      

zamówienia. 

13.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  analizy przedmiotu zamówienia oraz zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być   konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

13.3  Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik   nr  1 do 

SIWZ. 

13.4  Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie   do 

pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

13.5  wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę    

podpisującą ofertę. Zaleca się zszycie i opatrzenie kolejną numeracją wszystkich kart    oferty. 

13.6  Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane   przez 

osobę podpisującą ofertę. 

13.7  W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu,   kopia 

powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego    przedstawiciela 

Wykonawcy. 

13.8  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być     

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.9  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  z innych 

dokumentów załączonych do oferty. 

13.10  Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób   

umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy: 

 a) nazwa i adres Zamawiającego 

 b) nazwa i adres Wykonawcy 

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w    

następujący sposób: 

 

 Oferta w postępowaniu nr: MDK/ZP/2/2015 „Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia 

scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu„ 

  nie otwierać do dnia 22.05.2015r., do godz: 13:00 

  

13.11 Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie ( II piętro pokój nr 319) w siedzibie 

Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/1, w terminie do dnia 22.05.2015r. do 

godziny 12:00. 



13.12 Oferty przesłane faksem lub pocztą e-mail nie będą rozpatrywane. 

13.13  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie złożonej  oferty 

jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w  terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

13.14 Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 

jakim oznakowana została jego oferta w niniejszym postępowaniu. 

13.15 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

13.15.1  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności; 

13.15.2  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

13.15.3  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. 

ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  

13.15.4  Wykonawca m.in. nie może zastrzec, jako tajemnica przedsiębiorstwa,  informacji 

dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie;  

13.15.5  Udostępnieniu podlega protokół z postępowania wraz z załącznikami. Załączniki do 

protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

13.15.6  Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie  

na poniższych zasadach:  

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o 

udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin  

i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym 

zawiadomieniu. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

  

14.1 Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 315 

 ( Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) w dniu 22.05.2015r. o godzinie 

13
00

. 

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

14.3 Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego     

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę     

zewnętrzną i wewnętrzną zawierającą zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć     napisem 

„ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty     wycofanej. 

14.4 Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

 



 

XV. OBLICZANIE CENY OFERTY 

 

 15.1  Zamawiający wymaga określenia w ofercie niezmiennego wynagrodzenia        

ryczałtowego obejmującego całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 

realizację przedmiotu niniejszego zamówienia,  w szczególności: koszty i opłaty związane z 

dostarczeniem przedmiotu umowy, opłaty za załadunek , wyładunek,  próbne uruchomienie 

urządzeń, szkolenie operatorskie, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania oraz 

podatek VAT; 

15.2  Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne       

wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny; 

15.3  W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez to 

rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe; 

15.4  Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny      

ryczałtowej i oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia     VAT 

(netto), lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący podatek  VAT (brutto); 

15.5 Wykonawca wyceni w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ, załącznik nr 2.1 do 

umowy) poszczególne pozycje (wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto) w złotych 

polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena obowiązuje w całym okresie 

ważności umowy; 

15.6 Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.7 Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XVI. WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A       

WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 

 

XVII. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY 

17.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

17.2 Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę części zamówienia, które    

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Planowane do realizacji przez     

Podwykonawców części zamówienia należy określić pod względem rzeczowym i     

finansowym w sposób odpowiadający treści załącznika nr 7 do SIWZ. 

W przypadku realizacji całego zadania  siłami własnymi Wykonawcy, w załączniku nr 7 do SIWZ 

należy umieścić takie oświadczenie. 

 

XVIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT 

 

18.1 Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty    spośród 

ofert nieodrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień  publicznych), po uprzednim 

sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na  podstawie warunków udziału w postępowaniu i 

kryteriów ich spełnienia  określonego w pkt. VIII SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 



Działu II ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

18.2  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich  

znaczeniem:  

 

1. Cena (C) – waga kryterium: 90% 

 2. termin realizacji (T) – waga kryterium: 10% 

 

 18.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów ( suma ∑ = Pc + T, 

gdzie Pc – pkt za cenę, T pkt za termin realizacji) uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję 

przetargową wg poniższego schematu. 

 Punktacja:  

a) punkty za cenę obliczane są według wzoru: 

Pc = 0,9 (Cmin / Cp) x 100 pkt 

gdzie: Cmin - cena  brutto najniższa,  

  Cp - cena  brutto rozpatrywana. 

b) punkty za termin realizacji: 

T1 = 10pkt. – gdy termin wykonania przedmiotu umowy to od 1 do 15 dni od daty  podpisania 

umowy, 

T2 = 5pkt.    –  gdy termin wykonania przedmiotu umowy to od 16 do 21 dni od daty podpisania 

umowy, 

   

Termin realizacji musi być podany jako jedna z powyższych dat. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. 

 

18.4  Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia     postępowania 

(na podstawie art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych) będzie    zawierała dokumentacja 

postępowania określona w rozdziale 5  działu II ustawy Prawo   zamówień publicznych. 

 

XIX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

19.1 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać  udzielenia przez Wykonawców pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty; 

19.2 W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy; 

19.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty i informację tą zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XX. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU     

ZAWARCIA UMOWY 

 

20.1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający    

powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział  

w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę  oferty. 

20.2 Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na portalu 



UZP w biuletynie zamówień publicznych, na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na 

stronie internetowej Zamawiającego: mdk.swinoujscie.pl. 

20.3 Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zamawiający   prześle 

niezwłocznie wybranemu Wykonawcy. 

 

 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

21.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na  

warunkach określonych w art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny brutto podanej w ofercie, które należy wnieść w terminie zawarcia umowy. 

21.3 Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, miało bezwarunkowy   charakter. 

Propozycję treści gwarancji należytego wykonania umowy zawiera załącznik nr 10 do SIWZ. 

21.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach      

określonych w art. 148, ust. 2, pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na zasadach    

określonych w art.151 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

22.1 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą w terminie  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z 

pkt. 10.2 ł SIWZ;  

22.2 Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 

22.3 Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania   umowy; 

22.4 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 22.1; 

22.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone 

w art. 93 ust. 1 ustawy; 

22.6 Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

 

XXIII. OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU – POUCZENIE 

 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zasad udzielania zamówień, przysługują środki 

odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej. 

 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

24.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami przetargowymi, mają 

zastosowanie przepisy Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z 

późniejszymi zmianami), oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego; 

24.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

jeżeli: 



a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

d)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

      24.3 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu;  

      24.4 Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom;  

24.5 Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem 

sytuacji, gdy zmiana jest dla Zamawiającego korzystna. 

 

24.6 Integralną częścią SIWZ są niżej wymienione załączniki: 

 

1) formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) projekt umowy (wraz z załącznikami)– załącznik nr 2 do SIWZ, 

 -  załącznik nr 2.1 do umowy – formularz cenowy, 

 -  załącznik nr 2.2 do umowy – protokół odbioru jakościowego 

3) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3  do SIWZ 

4) formularz oświadczenia wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ, 

5) formularz doświadczenia zawodowego – załącznik nr 5 do SIWZ, 

6) formularz cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ, 

7) wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych załącznik nr 7 do SIWZ, 

8) formularz oświadczenia wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 8 do SIWZ 

9)  formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

10) Projekt gwarancji należytego wykonania umowy – załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

      ZATWIERDZAM 

     

 

 

Świnoujście dnia …………………… 2015r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O F E R T A  

                                                                          dla 

Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu 

 

Oferent: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Siedziba i adres oferenta: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

tel. / fax /email/………………………………………………………………………………….. 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego w ramach zadania  pod nazwą: 

 

 „Dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w 

Świnoujściu„  

 

 

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ 

MDK/ZP/2/2015) oraz naszej ofercie za cenę ryczałtową: 

netto .......................................................................zł  

 

(słownie:....................................................................................................................................zł) 

 

VAT ........................................zł 

 

brutto ......................................................................zł 

 

(słownie: ………………………..……………………………………………………………zł)     

 

 

                    

1. Oferujemy realizację zamówienia w terminie … dni od daty podpisania umowy. 

2. Udzielamy dwuletniego okresu gwarancji za wady przedmiotu umowy od daty 

podpisania protokołu odbioru jakościowego. 

3. Przestrzegamy w dostawie sprzętu parametrów i wymogów zamawiającego. 

4. Typ,  nazwę producenta oraz jednostkowe ceny urządzeń  podajemy w Formularzu 

cenowym (Załącznik nr 6 do SIWZ, Nr 2.1 do umowy). 

 

    1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia    

29 stycznia 2004 r. Pzp. to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

    2. Zapoznaliśmy się ze  Specyfikacją   Istotnych  Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 



    3. Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia nr  MDK/ZP/2/2015 są wystarczające do złożenia oferty, w tym 

określenia ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia. 

4. Do niniejszej oferty załączamy  dokumenty określone w pkt. 9.  SIWZ. 

 

 

 

........................................................   ................................................................... 
 miejscowość i data, pieczęć firmy     podpisy oraz imiona i nazwiska osób   

uprawnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Załącznik nr 3 do  SIWZ MDK/ZP/2/2015 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp Nazwa Szczegółowy opis wymaganych parametrów Ilość 

1 Ruchoma głowica 

typu beam/spot na 

lampie  min. 250W 

 

- dwa tryby pracy: beam i spot 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

22500lux dla spot 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 20m minimum 

75200lux dla beam 

- stosunek kata świecenie największego do 

najmniejszego min 4:1 

- największy kąt świecenia w trybie spot minimum 20 

stopni 

- najmniejszy kąt świecenia w trybie beam maximum 

2,5 stopnia 

- minimum 8 ruchomych, wymiennych gobo na 

niezależnej tarczy 

- minimum 12 stałych gobo na niezależnej tarczy 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- minimum 12 filtrów koloru 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX/MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 16 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

10szt. 

2 Ruchoma głowica 

LED typu 

wash/beam 

 

- minimum 37 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 8m minimum 

6900 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 15:1 

- najmniejszy kąt świecenia beam maximum 4 stopnie 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 20 kg 

- w komplecie atestowane uchwyty i linka 

zabezpieczająca 

 

12szt.  

3 Ruchoma głowica 

dużej mocy typu 

spot z ramkami 

profilowymi 

 

- lampa wyładowcza min. 1500W 

- współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

62000 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

- największy kąt świecenia minimum 50 stopni 

- system ramek profilowych pozwalających kształtować 

wiązkę świetlną , z możliwością poruszania całym 

system ramek +- 45 stopni 

- minimum 5 ruchomych, wymiennych gobo 

2szt. 



- minimum 6 stałych , wymiennych gobo 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- system mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz 

kolorów CMY + dodatkowa tarcza kolorów 

odpowiedzialna za temperaturę barwową 

- minimum 10 dodatkowych filtrów z kolorami 

specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne 

- ruchoma tarcza efektowa 

- minimum dwa płynnie regulowane filtry Frost o różnej 

gradacji 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 40 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

- urządzenie musi umożliwiać pracę jako ręczny 

reflektor prowadzący 

 

4 Ruchoma głowica 

dużej mocy typu 

spot z ramkami 

profilowymi 

 

- lampa wyładowcza min. 1500W 

- współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

62000 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

- największy kąt świecenia minimum 50 stopni 

- minimum 10 ruchomych, wymiennych gobo 

rozłożonych na dwóch niezależnych tarczach 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- system mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz 

kolorów CMY + dodatkowa tarcza kolorów 

odpowiedzialna za temperaturę barwową 

- minimum 10 dodatkowych filtrów z kolorami 

specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne 

- dwie niezależnie sterowane tarcze efektowe 

- minimum dwa płynnie regulowane filtry Frost o różnej 

gradacji 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 40 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

- urządzenie musi umożliwiać pracę jako ręczny 

reflektor prowadzący 

2szt. 

5 Ruchoma głowica 

typu wash beam 

LED 

 

- minimum 12 źródeł LED RGBW 15 W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 5m minimum 

5900 lux 

- kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 

- możliwość zastosowania przednich filtrów 

rozszerzających kąt świecenia 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

8szt. 



- płynna regulacja temperatury barwowej 

- podział matrycy LED na minimum 2 niezależne sekcje 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane sygnałem DMX 

- waga poniżej 5 kg 

- w komplecie wraz ze skrzynią transportową na 8 szt. 

urządzeń, uchwytem montażowym atestowanym i linką 

zabezpieczającą 

6 Ruchoma głowica 

efektowa typu wash 

beam LED 

 

- minimum 37 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

9100 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

- najmniejszy kąt świecenia beam maximum 4 stopnie 

- przednie soczewki rotacyjne w obu kierunkach 

- możliwość indywidualnego sterowania każdym 

źródłem LED 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- możliwość emulacji tarczy temperatury barwowej 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane DMX 

- wbudowany port Ethernet do obsłaugi protokołu 

ArtNet 

- waga poniżej 22kg 

2szt. 

7 Automatyczna 

oprawa typu listwa 

LED: 

 

- minimum 8 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 6m minimum 

1500 lux 

- zakres ZOOM w przedziale 10-60 stopni 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- niezależne sterowanie każdym pikselem 

- zdalne ustawianie pozycji w TILT 

- płynny dimmer 

-urządzenie sterowane jest sygnałem DMX 

- waga poniżej 15 kg 

8szt. 

8 Oprawa efektowa 

typu wash beam 

LED 

 

minimum 12 źródeł LED RGBW 15 W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 5m minimum 

5900 lux 

- kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 

- możliwość zastosowania przednich filtrów 

rozszerzających kąt świecenia 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- podział matrycy LED na minimum 2 niezależne sekcje 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane sygnałem DMX 

- waga poniżej 4,5 kg 

- w zestawie uchwyt montażowy atestowany i linka 

zabezpieczająca 

12szt. 

9 Energooszczędny 

reflektor profilowy 

-obudowa z aluminiowego odlewu, 

-możliwość wymiany tubusów na inne o kątach 
6szt. 



typu zoom  optyką 

15-30° o mocy 

750W wraz z 

dedykowanym 

dimmerem o 

wyjściowym 

napięciu 115V, w 

komplecie ze 

źródłem światła 

(producent Osram, 

Ushio, GE lub 

Philips) 

 

zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 

5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji 

gobo, 

-lampa typu HPL, 

-możliwość wymiany lampy na 575W i 375W, 

-ostrość plamy świetlnej regulowany jednym pokrętłem 

ze skalą, 

-możliwość obrotu tubusa +/- 25 stopni, 

-w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr 

koloru, 

-slot do gobo szklanego lub metalowego, 

-zasuwany drugi slot na przesłonę Iris lub inne efekt 

zmotoryzowane, 

-odbłyśnik pochłaniający 90% promieniowania IR i 

zapewniający dłuższą żywotność filtrów barwnych, 

- dimmer w anodowanej, aluminiowej obudowie, która 

jest jednocześnie radiatorem 

- chłodzenie konwekcyjne, brak wentylatora 

- moc dimmera min. 750W 

- złącza DMX in i DMX out, 5 pinowe 

- sterownie dimera w protokole DMX512 

    

10 System sterowania 

oświetleniem, 

pracujący w 

protokole DMX 

512, oraz Ethernet 

zbudowany w 

oparciu o panele 

rozszerzeń oraz 

komputer typu Pc 

all in one 

umożliwiający 

uruchomienie 

oprogramowania 

sterującego 

 

- co najmniej 2  wbudowane złącza DMX z możliwością 

konfiguracji jako niezależne wejście lub wyjście 

- programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść 

DMX 

- główny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz 

dwoma suwakami A/B o długości 100mm 

- co najmniej 6 kontrolerów (każdy kontroler 

wyposażony w suwak i trzy przyciski) 

umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz 

pracę na wielu stronach jednocześnie 

- sekcja minimum 6 dodatkowych przycisków z 

(możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do 

odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów 

- suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O 

- wbudowane klasyczne koło do dimerów 

- minimum 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, 

urządzeń inteligentnych 

- indywidualnie podświetlane klawisze edycji, 

kontrolerów, klawiatury z możliwością zmiany jasności 

- połączenie z komputerem PC za pomocą interfejsu 

USB 2.0 

- panel minimum  15 kontrolerów (każdy kontroler 

wyposażony w suwak i trzy przyciski) umożliwiający 

odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu 

stronach jednocześnie 

- komputer typu all in one o przekątnej minimum 23 

cale 

- ekran dotykowy multitouch 

- procesor nie słabszy niż intel core i5 lub równoważny 

- pamięć minimum 6 GB 

1szt. 



- w komplecie klawiatura, mysz  

- całość zabudowana w skrzynię transportową 

11 Oprogramowanie 

oline do sterowania 

protokołem DMX 

 

- minimum 1 linia DMX (512 kanałów) 

- dołaczony interfejs USB/DMX 
1szt. 

12 Bramka ARTNet 

/DMX 

 

- min. 4 linie DMX 

- obudowa rack 16” 
1szt. 

13 Spliter DMX  

 

- 1 wejście 3 i 5 pin DMX 

- 4 wyjścia 3 i 5 pin DMX 
4szt. 

14 Maszyna do 

wytwarzania mgły 

typu hazer 

 

- grzałka min. 1.500W 

- maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund 

- pojemność pojemnika na płyn 2l 

- wysoka wydajność - 2l płynu umożliwiają do 50h 

ciągłej pracy  

- wbudowany wentylator rozpraszający wytwarzany 

dym 

- niezależna kontrola siły wydmuchu oraz pracy 

wentylatora 

- system kontroli gęstości dymu 

- cicha praca 

- waga poniżej 9kg 

- w zestawie 10 litrów dedykowanego  płynu 

2szt. 

15 Okablowanie 

elektryczne i 

sterujące całego 

systemu na obiekcie 

zamawiającego 

 1kpl 

16 

 

Rozdzielnia 

elektryczna w 

obudowie rack 19” 

 

- zasilanie 32A 

- wyjście: min. 6 obwodów 16 A z zabezpieczeniem 

typu „C” 

- zainstalowana w skrzyni rack 19” min. 8U 

2szt. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ nr MDK/ZP/2/2015 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w art. 22 ust. 1  

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia 

publicznego pn: 

 

„Dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu„  

 
 

Wykonawca: 
….........………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

 

Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”, oświadczam, iż - jako Wykonawca - spełniam 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 

 
..................................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej) 

 
 

 

 

..........................................., dnia ......................... 
(miejscowość) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 5 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Dotyczy zadania pn.: „Dostawę fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego 

Domu Kultury w Świnoujściu,  w postępowaniu nr MDK/ZP/2/2015 

 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

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

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – to w tym okresie,  min. 2 dostaw sprzętu  oświetlenia scenicznego  o 

wartości minimalnej 700.000,00zł brutto każde, oraz potwierdzenia, że żądania te zostały wykonane 

należycie: 

L.p Nazwa zadania Miejsce wykonania Nazwa 

Zleceniodawcy 

Wartość 

zadania 

Data realizacji 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Do wykazu należy dołączyć dokument (np. referencje) od poprzednich Zamawiających 

potwierdzający, że wykazane zadanie zostało wykonane należycie. 

 

 

Data................................                               …............................................................. 

                                                                               / pieczęć i podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 



                                     Załącznik nr 7 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 

 

 

Wykaz wycenionych elementów jakie Wykonawca powierza podwykonawcy 

 

 
......................................................... 

/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

/nazwa i adres Zamawiającego/ 

 

*Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 

My, niżej podpisani: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ 

 

oświadczamy, że zamówienie objęte postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego 

dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”, nr MDK/ZP/2/2015,  zostanie zrealizowane przez 

podwykonawców w zakresie: 

 

...................................................................................................................................................... 

/miejscowość i data/ 

.................................................................................... 

/podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy/ 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

*Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

        WYKONAWCA 

 



             Załącznik nr 8  do SIW MDK/ZP/2/2015 
 

 

 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia 

publicznego pn: 

 

„Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu” 
 

Wykonawca 
……………………………………………………………………………….............………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

 

Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”, oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia 

mnie, jako Wykonawcy, z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy. 

 

 

 

 

 
..................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 

 

 
 

 

 

..........................................., dnia ......................... 
(miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik  nr  9 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 

 

WYKONAWCA: 

 

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

 

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

 

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

nie należy do grupy kapitałowej * 

  

  

Stosownie do treści art. 26 ust.2 pkt  2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 roku,  poz. 907 z późn. zm.) biorąc udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: 

“Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w 

Świnoujściu”  

 

1. Informuję , że nie należę* do grupy kapitałowej o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z  2013 roku,  poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

            

  ……………………………….      ………………………………….. 
 (Miejscowość, data)           podpis osoby uprawnionej do 

               reprezentowania wykonawcy 

 

2. Składam listę podmiotów, razem z którymi należę do tej samej grupy kapitałowej   

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   

(Dz. U. z  25 czerwca 2010r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) : * 

 

 

Lp Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej  

1  

 

2  

 

3  

 

 
                                                                                        

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

………………………………… 

   (Miejscowość, data)                                                                           podpis osoby uprawnionej do         

                                                                                                              reprezentowania wykonawcy 

                                                                            
* - należy wypełnić pkt  1 lub pkt 2   

 

 

 



Załącznik nr 10 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 

PROJEKT GWARANCJI 

FORMULARZ BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ  GWARANCJI NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Do: .......................................... 

 

Ponieważ ....................................................... ................................[nazwa i adres Wykonawcy] 

(dalej zwany „Wykonawcą”) podjął się zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i  Umową 

Nr .................................................. 

z dnia ........................................., wykonania zadania ...............................................................w 

zakresie opisanym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i Umową nr ………; 

 

I ponieważ zażądali Państwo w ww. Umowie, aby Wykonawca dostarczył Państwu Gwarancję 

wystawioną przez bank / firmę ubezpieczeniową na sumę określoną poniżej jako zabezpieczenie 

wypełnienia jego zobowiązań zgodnie z Umową; 

 

I ponieważ zgodziliśmy się na wystawienie Wykonawcy takiej Gwarancji; 

 

Dlatego też niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność 

wobec Państwa, w imieniu Wykonawcy, do wysokości sumy równej 5% wynagrodzenia 

umownego brutto [ PLN] równej ……………,  (słownie: .......................zł). 

Zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 

żądanie , jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości [5% wynagrodzenia umownego brutto 

PLN], bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania 

przez Państwa sumy określonej powyżej. 

 

Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od 

Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania. 

 

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Warunków Umowy  lub 

zakresu robót, które mają być wykonane lub któregokolwiek z Dokumentów Umowy uzgodnione 

pomiędzy Państwem i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej 

w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego 

typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Niniejsza gwarancja ważna będzie do dnia: 

- [do dnia upływającego po 30 dniach od upływu terminu realizacji umowy] – dla pełnej 

kwoty gwarancji tj. ... [5 % wynagrodzenia umownego brutto PLN ] 
- [do dnia upływającego po 15 dniach od dnia, w którym upływa 24 miesięczna rękojmia li-

czona od daty bezusterkowego odbioru robót] dla kwoty ………….…………....... 1,5%  wyna-

grodzenia umownego brutto  PLN] 

 

PODPIS I PIECZĘĆ GWARANTA ............................................................................................... 

NAZWA BANKU/FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ 

..................................................................................................................................................... 

 

ADRES ........................................................................................................................................ 

 

data ...................... 

 



                       Załącznik nr 2 do SIWZ MDK./ZP/2/2015    

    

UMOWA - projekt 

NR …............ 
z dnia …....2015r. 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., zarejestrowanym w 

Rejestrze Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, REGON: 000282501, 

reprezentowanym przez: 

c) Dyrektora – Leona Ryszarda Kowalskiego 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą: 

….....................................................................................z siedzibą w........................................, 

NIP: …......................, REGON: …........................., adres e-mail: …..................................... 

reprezentowaną przez: 

 

     1. …............................................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) 

wyboru oferty Wykonawcy  na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego  oświetlenia 

scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” w postępowaniu nr 

MDK/ZP/2/2015, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego systemu oświetlenia scenicznego, dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ nr MDK/ZP/2/2015, fabrycznie nowego, na który 

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji.  

2. Wykonawca wraz z ofertą dostarcza karty katalogowe producenta, potwierdzające parametry 

oferowanych urządzeń. 

3. W związku z faktem, iż odbiór sprzętu  odbywać się będzie w budynku użyteczności publicznej, 

termin dostawy musi być ustalony z Zamawiającym.  

  

§ 2 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot umowy w terminie ………. dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres: Amfiteatr przy ul. Chopina 30 w 

Świnoujściu. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Za dzień zakończenia dostawy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru 

jakościowego bez zastrzeżeń (załącznik nr 2.2 niniejszej umowy). 

     

§ 3 

WYNAGRODZENIE 



1. Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości: 

netto ….....................zł  (słownie:........................................) + należny podatek VAT. 23% 

tj.: …............zł (słownie: …..................................................................), co daje kwotę 

brutto: …..........................zł  (słownie: …..............................................................................), 

zgodnie z Ofertą z dnia ............2015r. stanowiącą integralną cześć niniejszej Umowy.  

2. Ustalona w wyniku przetargu wysokość wynagrodzenia  obejmuje całkowitą należność, jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy,  w szczególności również koszty i 

opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, opłaty za załadunek, wyładunek, próbne 

uruchomienie urządzeń, szkolenie operatorskie, dokumentację niezbędną do normalnego 

użytkowania oraz podatek VAT. Cena pozostaje nie zmieniona do końca realizacji  przedmiotu 

umowy i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru jakościowego, potwierdzający, że 

przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest: 

a) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad. 

4. Za należyte wykonanie umowy uznaje się jednorazową dostawę – w terminie przewidzianym 

umową – całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 pkt. 1, wraz z jego próbnym 

uruchomieniem i potwierdzonym przez podpisanie protokołem odbioru jakościowego (załącznik 

nr 2.2 do umowy). 

5. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa  ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT,   

Wystawienie faktury nastąpi po należytym wykonaniu umowy, o którym mowa w ust. 4. 

6.  Wykonawca wystawi fakturę na: Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 

Świnoujskie, NIP 855-14-92-635, 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek w ustawowej wysokości. 

8. Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, rozpoczyna swój bieg okres gwarancji i rękojmi 

oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 

niniejszej umowy. 

§ 4 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 

umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie. 

2. W razie powstania przeszkód w realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

3.  Przedstawicielem Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest  …...………………. 

4.  Przedstawicielem Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy 

jest ….............................................................................................................................................. 

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym stanowi 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach 



określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

za towar, tj…. zł, w formie….., w dniu podpisania umowy, z dopiskiem: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w postępowaniu nr MDK/ZP/2/2015”. 

4. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

b) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 

c) pozostała wartość tj.: 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu  15 dniu 

od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu  rękojmi za wady.  

d) z kwot określonych w ust. 4 pkt. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

§ 6 

KARY I ODSZKODOWANIA 

11) Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla 

Zamawiającego korzystna. 

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,20% kwoty  

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 pkt. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji w wysokości  0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto  

określonego w §3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień  zwłoki licząc od upływu terminu   

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 pkt. 1 umowy, 

13) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w 

fakturach. 

14) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 

powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy (podstawa prawna – art. 145 uPzp). 

b) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie pięciu dni od dnia przewidzianego w 

§2 ust. 1 umowy. 

 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli dwudziesto cztero miesięcznego  okresu gwarancji 

za wady przedmiotu umowy,  licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

jakościowego. 

2.  W dacie odbioru końcowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości. 



3.  Ustala się że termin rękojmi za wady występujące w przedmiocie umowy kończy się z upływem 

dwudziestu czterech miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

jakościowego. 

4. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, 

kosztami części i robocizny. 

5. Wykonawca zapewni naprawę sprzętu lub dostarczenie sprzętu zamiennego w okresie 10 dni 

licząc od daty zgłoszenia do Wykonawcy informacji o usterce lub awarii sprzętu.  

6. Wszelkie roszczenie z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy poczty e-

mail: …........., do siedziby Wykonawcy. W przypadku zmiany adresu poczty  lub siedziby, 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był on już naprawiany lub, 

gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką 

powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją obsługi.  

8. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady 

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu 

niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzenia lub niewłaściwej obsługi.    

9. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z 

tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu – w szczególności niniejszej 

umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent wystawi również 

dokument gwarancyjny. 

10.  Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi samodzielnie, bez zgody Wykonawcy, 

naprawy lub istotnej zmiany w sprzęcie.    

 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części dostaw stanowiących przedmiot 

umowy określony w § 1,  uwzględniając wykaz części zamówienia określony w ofercie jakie 

zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

2.  Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób  

     trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  

     Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) są wykluczone z  ubiegania   się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

 

 

§ 10 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie  której 

dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla 

Zamawiającego korzystna. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności takich zmian, zgodnie z zapisem SIWZ, w związku z art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z póź. 

zmianami). 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w 

tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich: 

Prawo zamówień publicznych, 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



5. Wykonawca zapewnia, że posiada autoryzację producenta oferowanych urządzeń w zakresie 

sprzedaży i serwisu, a dostarczony sprzęt posiada oznakowanie CE. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 a) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do umowy), 

 c) protokół odbioru jakościowego  (załącznik nr 2.2 do umowy) 

 

7. Integralną częścią umowy są również: 

            a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ MDK/ZP/2//2015     

            b) oferta Wykonawcy z dnia ….......2015r.  z załącznikami. 

            

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2.2 do umowy nr …....../2015 

z dnia............................................2015r. 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 

L.p Nazwa 

zamawianego 

przedmiotu 

Nr fabryczny Jednostka 

miary 

Ilość Nazwa 

producenta 

Uwagi 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

6 

 

      

7 

 

      

8 

 

      

9 

 

      

10 

 

      

11 

 

      

 

UWAGI...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................... 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


