
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej siwz) 

         BM/ZP-271-26/13 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz innego sprzętu 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 sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz innego sprzętu dla Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie (w organizacji). Zamówienie składa się z 7 części: 

Część 1: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 projektor video 1 

rozdzielczość fizyczna matryc XGA 1024x768, technologia LCD, jasność minimum 

6000 ANSI, Lens Shift, korekcja trapezowa, korekcja rogów, przyłącza sygnałowe 

minimum 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-D,1xBNC Composite, wyposażony w obiektyw o 

współczynniku odległości 1.3-1.7:1 jasność 1.8-2.3, zoom min. 1.3x 

gniazdo i sterowanie obiektywu kompatybilne z obiektywami LNS-S20 będącymi w 

wyposażeniu zamawiającego. 

10 szt. 

2 projektor video 2 

rozdzielczość fizyczna matryc XGA 1024x768, technologia LCD, jasność minimum 

5000 ANSI, przyłącza sygnałowe minimum 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-D,1xBNC 

Composite, wyposażony w obiektyw o współczynniku odległości minimum 1-1.6:1, 

umożliwiający wyświetlenie obrazu 84’’ z odległości 2.5-3m 

3 szt. 

3 monitor LCD 1 

wielkość matrycy minimum 10’’, rozdzielczość minimum 1024x600, proporcje ekranu 

16:9, wbudowany akumulator minimum 3200 mAh, wbudowany odtwarzacz plików 

AVI, MOV, MKV, wbudowany dekoder DVB-T MPEG-4 AVC/H.264, wbudowany 

min. 1 głośnik, wbudowany port USB z obsługą dysków dostawnych 1TB, przyciski 

sterujące umieszczone w części tylnej obudowy 

11 szt. 

4 monitor LCD 2 

monitor instalacyjny wielkość matrycy minimum 42’’, rozdzielczość fizyczna minimum 

1920x1080 1080p, proporcje ekranu 16:9, kąty widzenia minimum 178 stopni pion, 

poziom, szerokość ramki maksimum 45mm kolor czarny, wbudowane głośniki wewnątrz 

obudowy lub z możliwością odpięcia od obudowy ekranu, wejścia sygnałowe minimum 

1xHDMI, 1xDVI-D, RGBHV, wbudowany port komunikacyjny RS-232C 

17 szt. 

5 monitor LCD 3 

monitor instalacyjny wielkość matrycy minimum 65’’, rozdzielczość fizyczna minimum 

1920x1080 1080p, proporcje ekranu 16:9, kolor czarny, wbudowane głośniki wewnątrz 

obudowy lub z możliwością odpięcia od obudowy ekranu, wejścia sygnałowe minimum 

1xHDMI, 1xDVI-D, RGBHV 

2 szt. 

6 
odtwarzacze 

multimedialne 

rozdzielczość odtwarzania minimum 1920x1080, formaty odtwarzanych plików 

AVCHD/H264, AVI, MOV, MKV, odczyt obrazów płyt DVD, Blu-ray z plików na 

dysku, wyposażony w minimum 1xUSB Host, 1xczytnik kart SDHC, kieszeń na dysk 

twardy 2.5’’, wyjścia minimum 1xHDMI, 1xRCA video, 2xRCA audio.   

15 szt. 

 

Część 2: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 audio 1 
stereofoniczne słuchawki nauszne, regulacja głośności potencjometrem na przewodzie 

słuchawkowym, kolor słuchawek czarny 
100 szt. 

2 audio 2 

komputerowe głośniki stereofoniczne ze wzmacniaczem wbudowanym w jeden z 

głośników zasilanie 230V, przewód przyłączeniowy mini jack, wyposażony w wyjście 

słuchawkowe i regulator głośności, potencjometr głośności wyjście słuchawkowe 

zainstalowane z boku lub od tyłu obudowy głośnika 

30 szt. 

 



3 audio 3 

instalacyjne głośniki kierunkowe sound shower wielkość głośnika max. 60x60 cm , kolor 

głośnika biały, wbudowany wzmacniacz, wbudowany system automatycznej regulacji 

głośności 

5 szt. 

4 audio 4 

Zestaw mikroport nadajnik miniaturowy z mikrofonem + odbiornik miniaturowy. 

Nadajnik współpracujący z  odbiornikiem sennheiser ew 100 G3 będącym na 

wyposażeniu zamawiającego. Mikrofon krawatowy pojemnościowy, dookólny z 

uchwytem do zamocowania na garderobie. 

Komunikacja w zakresie częstotliwości 780-822 MHz 

Szerokość pasma roboczego 42Mhz 

bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika 

odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika 

2 szt. 

5 audio 5 
nakładka ochrona gąbka do mikrofonu Sennheiser SKM100-865 G3, TYP MZW1 

będących na wyposażeniu zamawiającego. 
10 szt. 

6 audio 6 

Mikrofon płaszczyzny granicznej do rejestracji dźwięku z szerokiego obszaru. 

Wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy o charakterystyce pół-kardioidalnej, 

zoptymalizowany akustycznie do "zbierania" dźwięku mowy. 

Możliwość zmiany charakterystyki przenoszenia: odcięcie niskich, podbicie niskich i 

wysokich, podbicie niskich lub charakterystyka liniowa 

Typ przetwornika: pojemnościowy wstępnie spolaryzowany. 

Charakterystyka: pół-kardioidalna 

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz 

Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz 6 (10) mV/Pa w 

zależności od nastawionej charakterystyki przenoszenia 

Impedancja  < 100 Ohm 

Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1 kOhm 

Maksymalne natężenie dźwięku (pasywne) 134 dB SPL 

Ekwiwalentny poziom szumów 26 dB 

Ekwiwalentny poziom szumów zgodnie z CCIR 468-3 37 dB 

1 szt. 

7 audio 7 

nadajnik bezprzewodowy plug-on, kompatybilny z odbiornikiem systemu sennheiser ew 

100 G3 znajdującym się na wyposażeniu zamawiającego, posiadający wejście XLR 

żeńskie umożliwiające podłączenie mikrofonu przewodowego, Komunikacja w zakresie 

częstotliwości 780-822 MHz 

2 szt. 

8 audio 8 

mikrofon nagłowny do mikroportu 

system modułowy, którego wszystkie elementy mogą być łatwo wymieniane i łączone - 

eliminacja sprzężenia akustycznego, zdejmowana nakładka zapewniająca ochronę przed 

wiatrem i dmuchaniem do mikrofonu. 

Wyposażony w złącze jack TRS 

Przetwornik pojemnościowy, wstępnie spolaryzowany 

Charakterystyka kardioidalna. 

Pasmo przenoszenia 40 - 20000Hz 

Czułość w polu otwartym bez obciążenia przy 1KHz nie mniej niż 4 mv/Pa 

Długość wysięgnika nie mniejsza niż 180 mm 

2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część 3: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 
komputer 

biurowy 

komputer do zastosowań biurowych typu all-in-one 

Komputer typu „all in one”, wszystkie podzespoły powinny być zamontowane we 

wspólnej obudowie z monitorem.  

Wydajność komputera powinna umożliwiać płynne odtwarzanie materiału Full HD, 

skompresowanego kodekiem H.264 MPEG-4 AVC  

Procesor zgodny z x86, o wydajności minimum 3500 punktów zdobytych w teście 

Passmark CPU mark opublikowanych na stronie  

www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Pamięć RAM minimum 4GB, Dysk twardy minimum 500 GB  

Napęd optyczny minimum nagrywarka DVD Dual Layer Czytnik kart pamięci – 

zainstalowany w obudowie zapis/odczyt minimum SD, SDHC  

Karta sieciowa – zintegrowana 10/100/1000 MBit  

Karta sieciowa Wireless LAN zgodna ze standardem 802.11b/g/n  

Karta dźwiękowa – zintegrowana z płytą główną 

Karta graficzna – min. 1GB pamięci współdzielonej z pamięcią RAM  

Porty minimum 6x USB, 1x HDMI, 1xUSB 3.0  

Ekran dotykowy, wielkość ekranu min. 21’’, podświetlanie LED, rozdzielczość FullHD 

1920x1080  

w chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych „wypalonych” 

pikseli  

Inne wyposażenie:  

– klawiatura i mysz optyczna bezprzewodowa, wbudowana kamera, wbudowany 

mikrofon, wbudowane głośniki  

Oprogramowanie  

- system operacyjny Windows 7 lub równoważny w pełni kompatybilny z powyższym  

- Microsoft Office zawierający Microsoft Word, Excel, Outlook, Power point lub 

równoważny w pełni kompatybilny z powyższym 

6 szt. 

2 
komputer 

przenośny 1 

komputer przenośny do zastosowań graficznych kompatybilny z oprogramowaniem 

Adobe CS6 dla mac os będącym na wyposażeniu zamawiającego, matryca 15.4 o 

rozdzielczości 2880x1800, procesor i7 2.6Ghz, pamięć operacyjna 16GB, grafika nie 

zintegrowana 1Gb, dysk SSD 512Gb, oprogramowanie dodatkowe ms office 2011 do 

użytku komercyjnego, pakiet iwork, toast 11 titanium. 

1 szt. 

3 
komputer 

przenośny 2 

Wydajność komputera powinna umożliwiać płynne odtwarzanie materiału Full HD, 

skompresowanego kodekiem H.264 MPEG-4 AVC  

Procesor zgodny z x86, o wydajności minimum 3500 punktów  

zdobytych w teście Passmark CPU mark opublikowanych na stronie  

www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Pamięć RAM minimum 4GB MB, Dysk twardy minimum 500 GB  

Napęd optyczny minimum Nagrywarka DVD Dual Layer  

Czytnik kart pamięci zapis/odczyt minimum SD, SDHC  

Karta sieciowa 10/100/1000 MBit  

Karta sieciowa Wireless LAN zgodna ze standardem 802.11b/g/n  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną  

Karta graficzna minimum 1 GB dedykowanej pamięci  

Wielkość ekranu min 15’’  

w chwili odbioru jakościowego monitora nie  

dopuszcza się żadnych „wypalonych” pikseli  

Porty minimum 2x USB, 1x HDMI, 1xUSB 3.0  

Oprogramowanie  

- system operacyjny Windows 7 lub równoważny w  

pełni kompatybilny z powyższym  

- Microsoft Office zawierający Microsoft Word,  

Excel, Outlook, Power point lub równoważny w  

pełni kompatybilny z powyższym  

- program do nagrywania płyt CD/DVD 

8 szt. 

4 
monitor 

komputerowy 1 

monitor komputerowy wielkość matrycy 24’’, rozdzielczość minimum 1920x1200, kąt 

widzenia minimum 178 stopni pion/poziom, złącza minimum DVI-D, VGA 
2 szt. 

5 
monitor 

komputerowy 2 

monitor komputerowy do zastosowań graficznych wielkość matrycy 24’’, rozdzielczość 

minimum 1920x1200, typ matrycy P-IPS kąt widzenia minimum 178 stopni 

pion/poziom, złącza minimum DVI-D, VGA, Display Port. Minimum 98% 

odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB, wyposażenie dodatkowe minimum 

kalibrator kolorów, osłony boczne 

1 szt. 

 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


6 kserograf 

czarno-białe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 umożliwiające drukowanie, 

skanowanie w sieci lokalnej, kserowanie. rozdzielczość wydruku minimum 600x600, 

gramatura papieru minimum 90g/m2, szybkość druku minimum 20 stron/min., druk 

dwustronny duplex, kaseta na papier A3, kaseta na papier A4 z możliwością załadowania 

kopert, wydruk na kopertach C5 oraz DL, toner na minimum 8000 stron przy 5% stopniu 

zaczernienia 

1 szt. 

7 

kolorowe 

laserowe 

urządzenie 

wielofunkcyjne 

format A4 umożliwiające drukowanie skanowanie kserowanie interfejs USB, interfejs 

sieciowy z możliwością skanowania i drukowania poprzez sieć, rozdzielczość wydruku 

minimum 600x600, druk dwustronny duplex 

1 szt. 

8 access point 

obsługiwane protokoły minimum IEEE 802.11b/g/n 

moc wyjściowa minimum 20.00 dBm 

wyposażony minimum w trzy anteny o zysku 9 dBi 
6 szt. 

9 

przełącznik 

sieciowy 

zarządzalny 

przełącznik sieciowy zarządzalny 

liczba portów minimum 16 1000BaseT (RJ45), minimum 4 porty MiniGBIC (SFP), 

zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja przez przeglądarkę www, możliwość montażu 

w szafie RACK 19’’  

4 szt. 

10 

zasilacz 

uniwersalny do 

laptopa 

Napięcie wyjściowe minimum 15 V maksimum 24V , MOC 90W 

Automatyczne dopasowanie napięcia, Wyświetlacz  LCD aktualnego napięcia 

Kompatybilność  19V 4.74A-HP, 19V 4.74A-Acer, 19V 4.74A-

Acer/Hp/Gateway/Toshiba/Asus,19V 4.74A-Samsung,19.5V 4.7A-Sony/Fujitsu,19V 

4.74A- HP,19.5V 4.62A- Dell,20V 4.5A-Lenovo/IBM  

wyposażony w zabezpieczenie przed: (OP) przeciążeniem zasilacza, (OH) przegrzaniem, 

(SC) zwarciem, (OC) zbyt wysokim prądem, (OV) przepięciem 

technologia automatycznego doboru prawidłowego napięcia do laptopa efektywność > 

87% 

4 szt. 

 

Część 4: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 

licencja na 

oprogramowanie 

1 

rozszerzenie licencji firmy eveo na oprogramowanie komputerowych odtwarzaczy 

plików multimedialnych urve, będących na wyposażeniu zamawiającego 
15 szt. 

2 

licencja na 

oprogramowanie 

2 

przedłużenie 46 licencji na kolejne 3 lata oprogramowania antywirusowego będącego na 

wyposażeniu zamawiającego firmy eset NOD32 nazwa użytkownika: EAV-37611008 
1 kpl. 

3 

licencja na 

oprogramowanie 

3 

rozszerzenie licencji o 25 stanowisk programu antywirusowego firmy eset NOD32 

będącego na wyposażeniu zamawiającego 
1 kpl. 

 



4 

licencja na 

oprogramowanie 

4 

oprogramowanie do konwertowania materiału video 

Ripowanie płyt oraz obrazów płyt BD/DVD do formatów: 

MP4, H.264, AVI, MP3, WMV, WMA, FLV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, 

VOB, DivX, MOV, RM, RMVB, M4A, DPG, AAC, WAV 

Konwersja video i video HD w/w formatów 

Obsługa podstawowych funkcji edycji: 

przycinanie video, łączenie video, dzielenie video, możliwość dodania znaku wodnego, 

wzmocnienie dźwięku, obsługa  minimum 5.1 Dolby surround sound 

Konwersja formatów video do dvd oraz BD 

Obsługa akceleracji sprzętowej NVIDIA® CUDA™ and AMD APP technology 

Specyfikacja dodatkowa: 

obsługiwane formaty wejściowe: 

DVD and BD: DVD-Video, DVD folder, DVD IFO file, Blu-ray Disc 

Video: 3GP Files (*.3gp;*.3g2), AVI, DV Files (*.dv;*.dif), Flash Video Files 

(*.flv;*.swf;*.f4v), MOD, MJPEG Files (*.mjpg;*.mjpeg), MKV, MPEG Files 

(*.mpg;*.mpeg;*.mpeg2;*.vob;*.dat), MPEG4 Files (*.mp4;*.m4v), MPV, QuickTime 

Files (*.qt;*.mov), Real Media Files (*.rm;*.rmvb), TOD, Video Transport Stream Files 

(*.ts;*.trp;*.tp), Windows Media Files (*.wmv;*.asf) 

Audio: AAC, AIFF Audio Files (*.aif;*.aiff), CUE, FLAC, M4A, MPEG Audio Files 

(*.mp3;*.mp2), Monkey's Audio Files (*.ape), OGG, Raw AC3 Files (*.ac3), Real Audio 

Files (*.ra;*.ram), SUN AU Audio Files (*.au), WAV, WMA 

HD Video: HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD TRP, HD TP, MPEG2 HD Files 

(*.mpg;*.mpeg), QuickTime HD Files (*.mov), MPEG4 HD Files (*.mp4), WMV HD 

Video Files (*.wmv) 

obsługiwane formaty wyjściowe: 

Video: Advance Media Video (*.amv), ASF, AVI, DivX Video (*.avi), Flash H264 

Video (*.flv), FLV,SWF, H.264 AVI (*.avi), H.264/MPEG-4 AVC Video (*.mp4), M4V 

MPEG-4 Video (*.m4v), MKV, MOV, MPEG-1 Video (*.mpg), MPEG-2 Video 

(*.mpg), MPEG-4 Video (*.mp4), Music Television (*.mtv), VOB MPEG2 PS Format 

(*.vob), WMV, XviD (*.avi), DV, DVD Video (*.vob), Super VCD Video (*.mpg), 

VCD Video (*.mpg), WebM 

HD Video: DivX HD Video (*.avi), HD ASF Video(*.asf), HD AVI Video(*.avi), HD 

H.264/MPEG-4 AVC Video (*.mp4), HD MKV Video Format (*.mkv), HD MOV Video 

(*.mov), HD MPEG-4 TS Video (*.ts), HD MPEG-4 Video (*.mp4), HD VOB 

Video(*.vob), HD WMV Video (*.wmv), MPEG2-PS HD Video (*.mpg), MPEG2-TS 

HD Video (*.ts), H.264 HD Video(*.mp4), XviD HD Video (*.avi), HD MP4 Video 

(*.mp4), HD WebM 

Audio: AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MKA, MP2, MP3, OGG, WAV, 

WMA 

1 szt. 

 

Część 5: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 adapter 1 adapter DVI-D męskie na HDMI żeńskie 30 szt. 

2 adapter 2 adapter złączka HDMI żeńskie - HDMI żeńskie 30 szt. 

3 przewód 1 przewód DVI-D męskie - HDMI męskie długość 5m 40 szt. 

4 przewód 2 przewód DVI-D długość 5m 40 szt. 

5 przewód 3 przewód HDMI długość 5m 40 szt. 

6 przewód 4 przewód mini jack męski - mini jack męski długość 10m 40 szt. 

7 przewód 5 przedłużacz mini jack męski - mini jack żeński długość 10m 40 szt. 

8 przewód 6 rozgałęźnik mini jack męski na 2 mini jack żeński długość max 0.5m 40 szt. 

9 przewód 7 
przewód UTP kategorii 5E linka żelowany do zastosowań zewnętrznych ze zwiększoną 

odpornością na wilgoć pakowany w karton po 305m 
2 szt. 

10 przewód 8 

przewód UTP kategorii 6E linka żelowany do zastosowań zewnętrznych ze zwiększoną 

odpornością na wilgoć 

pakowany w karton po 305m 
3 szt. 

 

 



11 
kabel 

światłowodowy 

kabel światłowodowy uniwersalny żelowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

obiektu, powłoka kabla nierozprzestrzeniająca płomienia i niewydzielająca substancji 

toksycznych, 4 włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.652.D w powłoce 900 μm, 

odporność na zginanie minimum 1000N/100mm 

2000 m 

12 złącze 1 złącze kompresyjne F na kabel RG-59 30 szt. 

13 złącze 2 złącze kompresyjne F na kabel RG-6 30 szt. 

14 złącze 3 redukcja wtyk BNC gniazdo RCA 30 szt. 

15 złącze 4 złącze kompresyjne PTC-BNC na kabel RG-59 60 szt. 

16 złącze 5 złącze kompresyjne PTC-BNC na kabel RG-6 60 szt. 

17 
złącze 

światłowodowe 1 

spaw mechaniczny dla kabli światłowodowych o średnicy 250 μm i 900 μm, średnia 

tłumienność spawów: około 0,15 dB 
10 szt. 

18 
złącze 

światłowodowe 2 

uniwersalne złącze mechaniczne systemu KeyQuick 10 SC/UPC SM lub podobne o tych 

samych parametrach 
20 szt. 

19 
złącze 

światłowodowe 3 

uniwersalne złącze mechaniczne systemu KeyQuick 10 SC/APC SM lub podobne o tych 

samych parametrach 
20 szt. 

20 
złącze 

światłowodowe 4 

spaw mechaniczny systemu KeyQuick C-MS100-NT dla kabli światłowodowych o 

średnicy 250 μm i 900 μm, średnia tłumienność spawów: około 0,1 dB lub podobne o tych 

samych parametrach 

20 szt. 

21 

zestaw do 

mechanicznego 

spawania 

światłowodów 

zestaw powinien zawierać: 

stripper do włókna światłowodowego, nożyce do kevlaru, wizualny lokalizator uszkodzeń 

z patchcordem, pęsetę, precyzyjną obcinarkę wraz z nakładkami do złącz systemu 

KeyQuick KQ10, KQ20 lub zaoferowanych w pozycjach 18,19,20, opakowanie 

chusteczek bezpyłowych, torbę lub walizkę przenośną. 

1 szt. 

 

Część 6: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 
podwieszenie do 

monitora LCD 

specyfikacja 

podwieszenie do monitora 42’’ waga zawieszanego monitora do 40kg 

uchwyty mocowane do monitora powinny być z regulacją pionową minimum +/- 5 stopni 

powinien posiadać zamontowane oczko poziomicy 

20 szt. 

2 
podwieszenie do 

monitora LCD 2 

specyfikacja 

podwieszenie do monitora 65’’ waga zawieszanego monitora do 60kg 

uchwyty mocowane do monitora powinny być z regulacją pionową minimum +/- 5 stopni 

powinien posiadać zamontowane oczko poziomicy 

4 szt. 

3 
podwieszenie do 

projektora 

mocowanie sufitowe dostosowane do systemu montażowego jak również do ogólnego 

wyglądu podwieszeń zainstalowanych w siedzibie zamawiającego (dokumentacja 

zdjęciowa w załączniku nr 7) 

podwieszenie dostosowane do montażu sufitowego jednośrubowego rozmiar i gwint m12 

długość trzpienia montażowego nie większa niż 6cm, udźwig 120kg, długość lagi 

złożonego podwieszenia 60cm, długość lagi rozłożonego podwieszenia minimum 110cm 

laga o profilu kwadratowym, głowica do projektora uniwersalna, możliwość 

zamontowania projektora o wadze minimum do 46kg, kolor podwieszenia biały 

20 szt. 

 

Część 7: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1 
pistolet do 

piaskowania 

pistolet do piaskowania z odzyskiem ścierniwa, wyposażony w przystawki kierunkowe 

do piaskowania  trudno dostępnych miejsc 
1 szt. 

2 
spawarka do 

plastiku 

specyfikacja 

płynna regulacja temperatury minimum do 480oC, odczyt temperatury zadanej i 

rzeczywistej, regulowana wydajność powietrza minimum powyżej 20l/min., w zestawie 

minimum dysze do spawania, zgrzewania, cięcia, wtapiania, formowania w tym dysze 

okrągłe 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, dysze szczelinowe 7mm, 15mm, powinna zawierać 

instrukcję spawania elementów plastikowych 

1 szt. 



 

3 
gilotyna do 

papieru 

automatyczny system docisku papieru uruchamiany wraz z ruchem ostrza, blat roboczy o 

wymiarach minimum 720x510 mm z zaznaczonymi podstawowymi formatami z 

ogranicznikiem cięcia, długość cięcia minimum 560 mm, jednorazowe cięcie minimum 

50 kartek o gramaturze 60g  

1 szt. 

4 
podświetlarka do 

diapozytów 

obszar oświetlany minimum 350x510 mm powinien posiadać wyrównaną luminację oraz 

znormalizowane oświetlenie zgodne ze standardami ISO 3664:2000, temperatura światła 

5000K 

1 szt. 

5 

zestaw do 

mocowania tła 

fotograficznego z 

tłem cloud grey 

przenośny zestaw powinien zawierać 

2x rozkładany statyw, uchwyty montażowe do statywów, komplet kołków rozpierających 

z łańcuszkiem do rozwijania, torba lub kufer transportowy. 

tło cloud grey o wymiarze 2.72 x 11m 

1 szt. 

6 
telefon 

przewodowy 

telefon przewodowy analogowy wyposażony minimum w przycisk redial, 3 dzwonki, 3 

stopnie głośności dzwonka, 4 przyciski szybkiego wybierania kolor biały 
15 szt. 

 

2.  Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz inny sprzęt licząc od daty 

odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 12 miesięcy dla części 1, 2, 3, 5, 6 i 7 zamówienia, licząc od daty odbioru 

końcowego. 

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

pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.  

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

4.  Oznaczenie wg CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 31710000-6 Sprzęt elektroniczny, 31711500-8 Części 

podzespołów elektronicznych, 48218000-9 Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami 

5.  Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 

 

IV. Składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.   

 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w pkt VII ppkt 2 lit a) 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. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 



4.  Wykonawca, wraz z ofertą, winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – zał. nr 5a, albo 

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5b do siwz. 

5.  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. 

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

określonych przez Zamawiającego – zał. nr 4 do siwz.  

7.  Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby 

określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

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

wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

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

11.  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 którym oprócz cen należy podać model  i producenta zaoferowanego 

produktu.  

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 16.08.2013 r. do godz. 15:00 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 16.08.2013 r. o godz. 15:30 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, 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 6 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 6 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 wymagań określonych przez Zamawiającego – zał. nr 4, 



5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5a lub informację o braku  

      przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 5b. 

6. Wzór umowy – zał. nr 6. 

7.   Zdjęcia poglądowe podwieszenia będącego na wyposażeniu zamawiającego – zał. nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy 

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

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

b) Adres Wykonawcy 

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

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

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

adres poczty elektronicznej wykonawcy  ..................................................................... 

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

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

 

2. Oferta na temat: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz innego sprzętu dla Muzeum Sztuki Współczesnej w  

                           Krakowie (w organizacji).  

 

3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

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

 

Lp. Nazwa Model Producent 

1 projektor video 1 

 

 

2 projektor video 2 

 

 

3 monitor LCD 1 

 

 

4 monitor LCD 2 

 

 

5 monitor LCD 3 

 

 

6 
odtwarzacze 

multimedialne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

                           

Lp. Nazwa Model Producent 

1 audio 1 

 

 

2 audio 2 

 

 

3 audio 3 

 

 

4 audio 4 

 

 

6 audio 6 

 

 

7 audio 7 

 

 

8 audio 8 

 

 

 

 

 

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

 

Lp. Nazwa Model Producent 

1 komputer biurowy 

 

 

2 komputer przenośny 1 

 

 

3 komputer przenośny 2 

 

 

4 monitor komputerowy 1 

 

 

 

 



 

 

5 monitor komputerowy 2 

 

 

6 kserograf 

 

 

7 

kolorowe laserowe 

urządzenie 

wielofunkcyjne 

  

8 access point 

 

 

9 
przełącznik sieciowy 

zarządzalny 

 

 

10 
zasilacz uniwersalny do 

laptopa 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Część 7: ..................................................... 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 5:........................ miesięcy  

 

  

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

 

  

 Część 7:........................ 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. 

  

 

 

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

                          (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

                   do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

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

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

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

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 .................................................................................................................. 
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

 



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. 

 
  

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

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5a 

 
 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
Nazwa i adres podmiotu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Uwaga. Jeśli wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wypełnia zał. nr 5b   

 

 

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

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5b 

 

 

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej 

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

 

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

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

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

 

Informuję, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej. 

  

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

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6  

 

UMOWA (WZÓR) 

z dnia …………… 2013 r. zawarta w Krakowie 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 sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz innego 

sprzętu dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) 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 Pan Mariusz Krzysztofik. 

Zamiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

7. Nad wykonaniem przedmiotu umowy nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: Pan Mariusz Krzysztofik. 

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: ………………………..  

 

§ 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 sprzętu, w ciągu 14 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 część dostawy, która została wykonana 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% 

wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

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

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

c) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego 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 0,1 % wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego 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. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla 

WYKONAWCY. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 

 

 

Data: ……………… Data: ………………… 

 

 



 

Załącznik nr 7 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe podwieszenia będącego na wyposażeniu Zamawiającego 

 

 

Widok ogólny złożonego podwieszenia 
 

   
Głowica montażowa do projektora widok z góry I z boku 
 

 

Dolna część głównego podwieszenia widok z boku 
 

 

Widok górnego mocowania podwieszenia 
 
 

 

 

 

 

 


