
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej siwz) 

Nazwa zamówienia: Dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji). 
 

I. Informacje o Zamawiającym. 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części 

Zamawiającym. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej (w 

organizacji) w Krakowie. Zamówienie składa się z 26 części: 

 

  Część 1: 

Lp Rodzaj narzędzia Parametry techniczne i opis Ilość sztuk 

1 Pilarka tarczowa ze stołem obrotowym 

 regulacja ustawień kątowych stolika prawo/lewo min. 50 

stopni 

 pochylenie głowicy od min. 0-45 stopni 

 regulowane boczne ograniczniki 

 wbudowane światło robocze 

 laser do wyznaczania linii 

 rozsuwane poszerzenie stołu po obu stronach 

 szerokość cięcia przy 90° min. 120 mm, przy 45° min. 85 

mm 

 głębokość cięcia przy 90° min. 60mm, przy 45° min. 60 mm 

 tarcza piły 30Ø 216x30 mm 

 wyposażenie podstawowe powinno zawierać tarczę z zębami 

przemiennymi z węglików spiekanych (min. 40 zębów), 

klucz do wymiany piły tarczowej, worek na wióry 

1 

 

  Część 2: 

1 Przycinarka do metalu 

 podwójnie izolowana,  

 moc znamionowa min 2000 W,  

 prędkośc obrotu na biegu jałowym max 3800 obrotów/min. 

 tarcza tnąca 355 mm, otwór w tarczy tnącej 25,4 mm,  

 ciężar max 20 kg 

 blokada wrzeciona w celu szybkiej wymiany tarczy, 

 obustronna, opuszczana osłona oraz osłona czołowa 

1 

 

  Część 3: 

1 Stół warsztatowy 

 metalowy blat pokryty gumową antypoślizgową matą 

 minimalne obciążenie statyczne 2 tony 

 min dwie szuflady z zamkiem 

 możliwość mocowania do podłogi 

 wymiary: 1250x865x640 +/- 25 mm 

2 

2 Stół warsztatowy 2 

 wymiary dł. 2000,  szer. 640, wys. 865 +/- 25 mm 

 blat roboczy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej,  

 stalowy szkielet wsparty na sześciu nogach,  

 max obciążenie statyczne 2 tony, 

 min dwie szuflady z zamkami,  

 możliwość montażu do podłogi 

1 



3 Stół koordynacyjny 

 aluminiowy, 

 z regulacją ostateczną prowadnicy 

 przesuwana podziałka ułatwiająca ustawienie sani 

poprzecznych,  

 pokrętło z justowaniem 1U=1 mm, 1 podziałka=0,05 mm 

przesuwu,  

 stół z trzema wypustami; 

 obszar przestawienia X (poprzecznie) min. 135 mm obszar 

przestawienia Y (głębokość) min. 46 mm;  

 wyposażenie: 2 bloki stopniowe, 2 zaciski, śruby mocujace 

1 

4 Stół wiertarski 

 zastosowanie do precyzyjnych urządzen wiercąco-

szlifierskich 

 wiercenie pionowe lub pod kątem,  

 możliwość przytrzymywania urządzenia poziomo podczas 

polerowania,  

 uchwyty do przytrzymywania kabla,  

 zintegrowany teleskopowy statyw,  

 możliwość regulacji głebokości, 

 oznaczenia na podstawie (metryczne i calowe) 

1 

 

  Część 4: 

1 Dalmierz laserowy 

 zakres pracy od 0,05 do min. 70 m 

 dokładność pomiaru min. +/- 1,5 mm 

 czas pomiaru do 5 sekund 

 obsługiwane jednostki min. m/cm 

 możliwość zapamiętywania dokonanych pomiarów 

1 

 

  Część 5: 

1 Zszywacz elektryczny 

 z elektroniczną, bezstopniową regulacją siły uderzenia,  

 do zszywek, gwoździ i spinaczy pazurkowych,  

 podpórka gumowa do ochrony przed odciskami,  

 zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem udaru,  

  max ciąg impulsów 30/min, 

  zszywki z drutu okrągłego,  

 szer. zszywek 4 mm, praca gwoździami 16-30 mm, 

  ciężar bez kabla do 1,2 kg, 

 wyposażony w schowek na zszywki 

1 

. 

 

  Część 6: 

1 Niwelator laserowy 

 wyświetlający pięc wiązek laserowych, wyznaczając trzy 

prostopadłe płaszczyzny i pion, 

 zasięg 30 metrów, 

  możliwość pracy na każdej wiązce osobno,  

 dokładność poziomowania 2,5 mm/10 m,  

 zakres samopoziomowania 3,5°,  

 elektronicznie sterowany mechanizm samopoziomujący,  

 diody laserowe 635 nm, 10 mW,  

 możliwośc mocowania na statywie otwór 5/8”, 

 odporny na standardowe warunki pogodowe IP 54, 

  zasilany z akumulatorów,  

 wyposażony w podstawę, płytkę lokacyjną, okulary 

obserwacyjne, skrzynkę transportową, ładowarkę, 

akumulatory 

1 

 

 

 

 

 

 



Część 7: 

1 Polerka elektryczna 

 regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 0-3000 obr./min. 

 blokada wyłącznika do pracy ciągłęj,  

 elektroniczny nadzór prędkości obrotowej w celu utrzymania 

stałej prędkości obrotowej także pod obciązeniem,  

 zabezpieczenie przed pyłem szlifierskim silnika oraz 

przekładni, 

 talerz szlifierski 165 mm,  

 kołpak polerski 180 mm,  

 dł. całk. 470 mm,  

 ciężar max. 3 kg,  

 wyposażenie standartowe: uchwyt pałąkowy, kołpak polerski 

mocowany na rzep, talerz szlifierski mocowany na rzep, 

tuleja centrująca 18 mm. 

1 

 

Część 8: 

1 Szlifierka kątowa 

 zabezpieczenie przed wyciekaniem smaru,  

 obrotowa obudowa przekładni,  

 konstrukcja zabezpieczająca łożyska przed kurzem i gruzem,  

 prędkość obrotowa min. 11 000 obrotów/min.,  

 średnica ściernicy 125 mm, 

 gwint wrzeciona typu DIN,  

 masa max. 2,1 kg 

1 

 

Część 9: 

1 Szlifierka oscylacyjna 

 trójkątna stopa do szlifowania w narożnikach (trójkątna stopa); 

 wbudowany system odsysający; 

 stopa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym  

 moc silnika min. 200 W;  

 liczba drgań min. 14000/min.  

 ciężar max. 1,2 kg 

 długość przewodu zasil. min. 2 m 

1 

 

Część 10: 

1 Butla gazowa CO2 
 masa 8 kg  

 dwu-zegarowy reduktor 
1 

 

Część 11: 

1 Wiertarka udarowa 

 dwa tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem;  

 obroty prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnymi 

blokadą włącznika; 

 dźwignia zmiany trybu pracy;  

 pobór mocy max 700 W 

 zdolność wiercenia: beton/metal/drewno 16/13/30 mm;  

 prędkośc obrotów bez obciażenia 0-2800 obr./ min.; 

 liczba uderzeń: 0-44800/min.;  

 rozwartość : uchwyt wiertarski, uchwyt boczny 

1 

 

Część 12: 

1 Imadło precyzyjne pryzmatyczne 

 wymienne szczęki  

 frezowana gładko powierzchnia  

 wrzeciona z gwintami trapezowymi, 

 w szczękach poziome i pionowe szczeliny V-kształtne  

 szerokośc szczęk min. 75 mm wysokość min. 21 mm;+/-20 

mm 

 max szer. mocowania 65 mm;  

1 

 

 



Część 13: 

1 Pilarka stołowa wraz ze stołem 

 moc min. 1500 W 

  zdolność ciecia; przy 45 stopniach min. 60 mm, przy 90 

stopniach min. 90 mm,  

 średnica piły 255 mm;  

 prędkość obrotów bez obciążenia 4500/min;  

 wyposażona w aluminiowy rozkładany stół z dokładną 

podziałką,  

 osłona tarczy piły 

 stół po rozłozeniu ma mieć wymiary 1155x1520 +/- 30 mm  

 wyposażenie: prowadnica wzdłużna, klucz do nakrętki 

kontrującej, pierścień redukcyjny tarczy tnącej, flansza 

wewnętrzna tarczy tnącej, flansza zewnętrzna tarczy tnacej, 

sprawdzian kata prostego, klucz imbusowy, tarcza tnąca 

260x30 mm 

1 

 

Część 14: 

1 Frezarka górno-wrzecionowa 

 uchwyt narzędziowy pomiędzy 4-10 mm  

 możliwość odsysania odpadków; 

 ogranicznik głębokości;  

 wyłącznik bezpieczeństwa; 

 elektroniczna regulacja prędkości;  

 ogranicznik prądu rozruchowego;  

 pobór mocy: max. 1100 W;  

 prędkość obrotowa min. 8000-24000/min;  

 wielkość skoku: pomiędzy 0-0,57 mm 

1 

 

Część 15: 

1 Bruzdownica 

 zabezpieczenie ochronne przekładni i ściernicy diamentowej.  

 napiecie: 230 V;  

 moc min. 1800 W;  

 prędkość obrotowa min. 7800 obr./min. 

 średnica tarczy:150 mm;  

 głębokość szczeliny: od 7do 45 mm;  

 szerokość szczeliny: od 7 do 35 mm  

1 

 

Część 16: 

1 
Szczypce hydrauliczne do zaciskania 

nieizolowanych końcówek kablowych 
 wraz ze szczękami 1x 10-16 mm, 1x 25-35 mm, 1x 50-70 mm, 

1x 95-120 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm. 
1 

 

Część 17: 

1 Dalmierz laserowy 

 zakres pracy od 0,05 do min. 70 m 

 dokładność pomiaru min. +/- 1,5 mm 

 czas pomiaru do 5 sekund 

 obsługiwane jednostki min. m/cm 

 możliwość zapamiętywania dokonanych pomiarów 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część 18: 

1 Nagrzewnica  

 nagrzewnica elektryczna 

 min. 4-stopniowy przełącznik regulacyjny,  

 silnik z wyłacznikiem termicznym; 

 termostat przegrzania;  

 wbudowany termostat pomieszczeniowy;   

 elementy grzejne ze stali  nierdzewnej, 

 zakres mocy grzewczej: od 7,5 do 15,0 kW, 

 Napięcie zasilania: 3x400 V/50 Hz 

 przepływ powietrza min 1700 m3/h  

 nastawa termostatu 5-35stopni C  

 ciężar max 20 kg 

2 

2 Nagrzewnica  

 nagrzewnica elektryczna 

 min 4-stopniowy przełącznik regulacyjny; 

 silnik z wyłacznikiem termicznym;  

 termostat przegrzania, 

 wbudowany termostat pomieszczeniowy; 

 elementy grzejne ze stali  nierdzewnej, 

 zakres mocy grzewczej: od 1,65 do 3,3 kW, 

 napięcie zasilania: 230 V/50 Hz  

 przepływ powietrza min. 500 m3/h;  

 nastawa termostatu 5-35 stopni C.  

 ciężar max 5,5 kg 

3 

 

Część 19: 

1 Młotowiertarka akumulatorowa 

 trzy tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie, 

 ślizgowy uchwyt SDS-Plus.  

 Dłuto przestawiane w zakresie 360 stopni w min. 40 różnych 

pozycjach bez użycia dodatkowego adaptera. Zderzak 

chroniacy dźwignię trybu pracy oraz obudowę przekładni, 

ogranicznik głębokosci Urządzenie wyposażone min. W 

walizkę na 2 akumulatory i ładowarkę. Energia udaru: min 1,9 

J; ilość udaru na biegu jałowym: 0-4000/min; min. Śr. 

Wiercenia w drewnie:26 mm; min śr. Wiercenia w betonie: 20 

mm; min śr. Wiercenia w stali:13 mm; max. Waga 3,2 kg; 

napiecie akumulatora 18 V/3,0 A 

1 

 

Część 20:   

1 
Młotek z trzonkiem z drewan 

hikorowego 

 waga główki 100 g 

 dł. młotka 260 mm 

 dł. główki 82 mm 

3 

2 Młotek blacharski 

 z obuchem płaskim, noskiem trójkątnym, poprzecznym,  

 trzonek z drewna hikorowego,  

 dł. głowki 110 mm, średnica obucha płaskiego 32 mm, 

szerokość noska 27 mm 

3 

3 Wyciskacz pistoletowy 
 aluminiowy korpus,  

 wymiar min 360 mm 
2 

4 Bit do wkrętarki 

 bit PH 1x25 mm,  

 pokrycie azotkiem tytanu, 

 część mocująca 1/4 hex,  

20 

5 Bit do wkrętarki 2 

 bit PH 2x25 mm,  

 pokrycie azotkiem tytanu,  

 część mocująca 1/4 hex,  

20 

 

 

 



Część 21: 

1 
Przyssawka do transportu szyb 

(podwójna) 

 średnica 120 mm;  

 udźwig do 60 kg równolegle;  

 metalowy korpus.  

 przyssawka z przeznaczeniem do przenoszenia szkła tworzywa 

sztucznego, metalu, drewna i marmuru 

4 

 

Część 22: 

1 Odsysacz pyłu 

 min. dwie prędkości zasysania; 

 możliwość zasysania pyłu z płyt kartonowo-gipsowych; 

  pasek na ramię; możliwość przezbrojenia w dmuchawę; 

 akumulatorowa, akumulator Li-Ion 18 V/3,0Ah lub większy 

 max. natężenie przepływu powietrza: 3,5 m
3
 

 max prędkość wydmuchu powietrza: 95 m/s  

 pojemność worka na pył min. 3 litry 

 masa max. 2,5 kg 

 moc ssąca I bieg min. 15 W; II bieg min. 50 W 

1 

. 

 

Część 23: 

1 

Wielofunkcyjne urządzenie do 

pielęgnacji trawników i otoczenia 

przydomowego 

 posiadający przegubowy układ kierowniczy umożliwiający 

przy skręcie zachodzenie tylnych kół pod maszynę 

 napęd na cztery koła 

 moc silnika: 8,3 kW  2900 obr./min  

 silnik benzynowy 

 wyposażony dodatkowo w lemiesz do odśnieżania, szczotka 

obrotowa do zamiatania, łańcuchy śnieżne, przyczepka.  

1 

. 

 

Część 24: 

1 Maszyna czyszcząca 

 maszyna czyszcząca akumulatorowa 

 przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek 

 rama nośna wykonana ze stali nierdzewnej 

 Tylna ruchoma ssawa do zbierania wody   

 jednoczesne zmywanie i osuszanie czyszczonych powierzchni.  

 moc silnika szczotki min. 400 W 

 moc silnika ssawy min 300 W 

 czas pracy na jednej baterii min. 45 min.  

 szerokość szczotki: min 400 mm 

 pojemność zbiornika: min. 2x 18 litrów 

 wyposażona w szczotkę czyszczącą, ssawę zbierającą, dwie 

baterie z prostownikiem 

1 

 

Część 25:   

1 Tarcza ścierna 
 tarcza garnkowa zgrubna wywinięta, średnica zewnętrzna 115 

mm z węglikami spiekanymi, śr. wewnętrzna 22,23 mm, 
2 

2 Tarcza do metalu 1 
 tarcza do metalu płaska śr. zewnętrzna 230 mm, śr. wewnętrzna 

22 mm, grubość 3 mm 
20 

3 Tarcza do metalu 2 

 tarcza korundowa do cięcia metalu, śr. 350 mm, śr. otworu 25,4 

mm, grubość 2,8 mm, 

 max prędkość obwodowa 80 m/sek.  

 do przecinarek stacjonarnych,  

10 

4 Tarcza do metalu 3 

 tarcza do metalu płaska 

 średnica zewnętrzna 125 mm,   

 średnica otworu 22 mm,  

 grubość 1 mm, INOX,  

 tarcza do przecinania stali szlachetnych 

30 



 

Część 26:   

 

2. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 12 

miesięcy dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, licząc od daty odbioru końcowego,  a 

dla części: 23 i 24 wynosi 24 miesiące. 

3. Jeśli w siwz występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako 

pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.  

5 Tarcza diamentowa 
 tarcza diamentowa do betonu ze spiekanymi, diamentowymi 

segmentami tnącymi, śr. 125 mm, śr. otworu 22,23 mm, 

szerokość cięcia 1,6 mm 

5 

6 Tarcza diamentowa  
 tarcza diamentowa do betonu ze spiekanymi, diamentowymi 

segmentami tnącymi, śr. 230 mm, śr. otworu 22,23 mm, 

szerokość cięcia 2,4 mm, wysokość segmentu 7 mm 

5 

7 Ściernica 

 ściernica garnkowa 

 min. średnica 70 mm max średnica 110 mm 

 wysokość 55 mm,  

 ziarnistość od 36 do 40  

2 

8 Ściernica 

 ściernica listkowa talerzowa, wykonana z włókien szklanych, 

wypukły talerz, przeznaczona do szlifowania metali, tworzyw 

sztucznych, drewnianych,  

 śr. 125 mm, śr. 22,23 mm, obroty max 12300/min. 

5 

1 Taśma pakowa 1 

 taśma pakowa brązowa  

 wymiary szerokość min 48 mm długość min. 40 m  

 klej kauczukowy syntetyczny lub naturalny 

60 

2 Taśma pakowa 2 

 taśma pakowa przezroczysta  

 wymiary szerokość min 48 mm długość min. 40 m  

 klej kauczukowy syntetyczny lub naturalny 

24 

3 Taśma malarska 

 samoprzylepna taśma malarska do zabezpieczenia i 

maskowania powierzchni przy malowaniu farbami 

akrylowymi, emulsyjnymi i innymi  

 wymiary min.:  48 mm x30 m 

100 

4 Taśma malarska 

 samoprzylepna taśma malarska do zabezpieczenia i 

maskowania powierzchni przy malowaniu farbami 

akrylowymi, emulsyjnymi i innymi  

 wymiary min.:  25-30 mm x30 m 

30 

5 Wałek malarski 1 

 wałek malarski sznurkowy  

 średnica 40 mm długość 6 cm  

 do zastosowań w pracach malarskich farbami lateksowymi i 

akrylowymi 

20 

6 Wałek malarski 2 

 wałek malarski sznurkowy  

 średnica min. 60-70 mm długość 25 cm  

 do zastosowań w pracach malarskich farbami lateksowymi i 

akrylowymi 

70 

7 Tektura budowlana-malarska 

 tektura budowlana malarska min. 20 m
2 
 min.  

 wymiary rolki 1000/20000 mm   

 gramatura min 300 gr/m
2
 

50 

8 Folia pęcherzykowa 

 folia pęcherzykowa lekka dwuwarstwowa 

 rozmiar pęcherzyka: fi10 mm/H4 mm 

 gramatura: 48 g/m². 

 wymiary: 1,5 m x100 m 

13 



W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. 

4. Oznaczenie wg CPV: 44510000-8 Narzędzia, 44511200-7 Narzędzia ogrodnicze, 42652000-1 Ręczne narzędzia 

elektromechaniczne,  

5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 

 

IV. Składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 16.01.2012 r., jednak nie wcześniej niż przed 2.01.2012 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia,  

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy 

załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej 

reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy 

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do siwz. 

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz oraz następujące 

dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(oświadczenie ujęte w zał. nr 3 do siwz). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o 

którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi 

załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy, wymagań określonych 

przez zamawiającego – zał. nr 4 do siwz.  

6. okumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy 

są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

8.   Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.   Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 

poz. 1158 z późniejszymi zmianami)). 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1.  Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie  w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

2.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

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

3.  Adres zamawiającego do korespondencji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji),  

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. 

4.  Nr faksu zamawiającego: 012 257 10 34. 

5.  Adres poczty elektronicznej: office@mocak.pl. 

6.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Grzegorz Majka tel: 012 263 40 26.  

 



IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. Termin związania ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1. W formularzu oprócz ceny należy wskazać producenta i model zaoferowanego 

sprzętu. 

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz  

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.  

3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 

dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, 

o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe ich rozpięcie, 

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy, 

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy 

zamieścić informacje: 

 

Nazwa i adres wykonawcy  

Nazwa i adres Zamawiającego 

Adres na który należy składać oferty 

Oferta na: ....(wpisać nazwę zamówienia).. 

Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert)….. 

 

4.  W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 5.12.2011 r. do godz. 14:30 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny. 

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5.12.2011 r. o godz. 15:00 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny. 

2.  Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z 

podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym transport do 

zamawiającego, przeszkolenie personelu zamawiającego, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 

zamówienia. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej 

części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona 

najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny 

oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. 

 

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach 

i w trybie art. 92 ustawy. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 



3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych 

dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy. 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz. 

2. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

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

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

dziale VI ustawy. 

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na 

podstawie ustawy.  

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XIX. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy.  

 

XX. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

 

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Wykonawca winien w ofercie wskazać elementy zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji. 

1. Formularz oferty – zał. nr 1, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 , 

4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4, 

5. Wzór umowy – zał. nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy 

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

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

b) Adres Wykonawcy 

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

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

c) Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez ……………………………………………………………… pod numerem ………………….. 

dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

tel. ...................................................... fax ............................................................ 

Regon ................................................. NIP ........................................................... 

Nr konta: ................................................................................................................... ............... 

 

2. Oferta na temat: Dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji). 

 

3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Część 1: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 2: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 3: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Część 4: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 5: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 6: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 7: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 8: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 9: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 10: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 11: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 12: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 13: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

 

 



Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 14: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 15: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 16: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 17: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 18: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 19: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 20: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Część 21: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 22: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 23: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 



 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 24: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Rodzaj zaoferowanego sprzętu: 

Producent: ……………………….…. 

Model: ……………………………. 

 

Część 25: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

Część 26: ..................................................... zł.  
(cena wraz z podatkiem VAT) 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz. 

5. Okres gwarancji: 

 

  Część 1:........................ miesięcy.  

 

  Część 2:........................ miesięcy.  

 

  Część 3:........................ miesięcy.  

 

  Część 4:........................ miesięcy.  

 

  Część 5:........................ miesięcy.  

 

  Część 6:........................ miesięcy.  

 

  Część 7:........................ miesięcy.  

 

  Część 8:........................ miesięcy.  

 

  Część 9:........................ miesięcy.  

 

 Część 10:........................ miesięcy.  

 

 Część 11:........................ miesięcy.  

 

 Część 12:........................ miesięcy.  

 

 Część 13:........................ miesięcy.  

 

 Część 14:........................ miesięcy.  

 

 Część 15:........................ miesięcy.  

 

 Część 16:........................ miesięcy.  

 

 Część 17:........................ miesięcy.  

 

 Część 18:........................ miesięcy.  

 

 Część 19:........................ miesięcy.  

 

 Część 21:........................ miesięcy.  

 

 Część 22:........................ miesięcy.  

  

 Część 23:........................ miesięcy.  



 

 Część 24:........................ miesięcy.  

 

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

przypadku wyboru naszej oferty. 

Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane  

z wykonaniem zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

 Oferta zawiera: ............... stron. 

 
  

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

 (miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

  do reprezentowania wykonawcy) 

 

 
Uwaga: 

Jeśli urządzenie nie posiada oznaczenia modelu to nie podawać żadnej informacji. 

Jeśli wykonawca oferuje własne wyroby to w miejscu „Producent” należy wpisać „wyrób własny”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

  
Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... 

 

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

Adres wykonawcy.................................................................................................................................. 
 

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

 

  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 

113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 

  
  

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

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

  
Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... 

 

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

 

Adres wykonawcy.................................................................................................................................. 
 

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

  

 

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 

113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) 

  
  

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

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis 
 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane  

dostawy wymagań określonych przez zamawiającego  
 

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... 

 

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

 

Adres wykonawcy.................................................................................................................................. 

 

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

  

  

Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
  

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

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis 

* wybrać odpowiednie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5  

 

 

UMOWA NR ...../2011 (WZÓR) 

zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2011 r. pomiędzy: 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, reprezentowane przez Zastępcę 

Dyrektora Muzeum – Romana Krzysztofika, zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………...., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

 

§ 1 

1.  WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, 

poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 

2.  WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 

1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ dostawy elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla 

Muzeum Sztuki Współczesnej (w organizacji) w Krakowie część: …………… 

2. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. WYKONAWCA dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA dostarczy zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

5. Odbiór wykonania umowy dokonany będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie protokołu odbioru. 

6. Osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do podpisywania protokołów odbioru jest ……………. . Zamiana osoby, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

7. Nad wykonaniem przedmiotu umowy nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: Pan  Marek Kmieć – 

kierownik administracyjny. 

8. Nad realizacją przedmiotu umowy nadzór ze strony WYKONAWCY sprawować będzie: ………………. 

9. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie – niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 

 

§ 3 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i 

terminowość wykonania niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem umowy bez pisemnej 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO jest nieważne. 

3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym 

z wykonywaną umową. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, 

naprawczego, likwidacyjnego. 

 

§ 4 

 

1. Dostawę należy wykonać do dnia do 16.01.2012 r., jednak nie wcześniej niż przed 2.01.2012 r. 

§ 5 

 

1. Za wykonanie zamówienia przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości ………………. zł (wraz z podatkiem 

VAT). 

2. Zapłata za wykonanie umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY nr …………………….……., na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po podpisaniu protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Termin zapłaty strony ustalają na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 

5. Warunkiem zapłaty faktury jest podpisanie protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur. 

 



§ 6 

 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …………. miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu 

dostawy. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń, w ciągu 5 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia konieczności naprawy.  

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA 

zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wolnego od wad o identycznych parametrach. 

 

§ 7 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza 

zobowiązania umowne. 

2. Ponadto ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku: 

1)  wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY lub zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ majątku na rzecz  wierzycieli, 

2) przystąpienia przez WYKONAWCĘ do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub 

restrukturyzacji.  

3. Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem nieważności. 

4. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do 

zapłaty wynagrodzenia za meble, które zostały wykonane zgodnie z umową. 

 

§ 8 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA – w wysokości 10% 

ceny brutto (z VAT), określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 10% ceny brutto (z 

VAT), określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

c) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% ceny brutto (z VAT), określonej w § 5 ust. 1 umowy; przez 

nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 1, 2, 3 i 

4, 

d) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej – w wysokości 1 % ceny brutto (z VAT), określonej w § 5 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki.  

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur. 

 

§ 9 

 

1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru WYKONAWCY. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4.  Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. 

b) ……………………… 

5.  O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie 

pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej 

umowie. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej. 

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu 

dla ZAMAWIAJĄCEGO. 



3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 

 
 


