
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej siwz) 

           BM/ZP-271-1/13 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi 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 materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej 

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

 
Część 1: 

Lp. Rodzaj materiału Opis Ilość  

1. Płyty kartonowo gipsowe Wymiary: minimum 125 x 260 cm, grubość: 12 mm 40 szt.  

2. 
Profil montażowy płyt GK  

typ: CW 

Wymiary: 50mm/400cm, grubość minimum 0,5mm 

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynk 

Otwory H-kształtne 

60 szt. 

3. 
Profil montażowy płyt GK 

Typ: UW 

Wymiary: 50mm/400cm, grubość: minimum 0,5mm 

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynk 
35 szt. 

4. Gotowa masa szpachlowa 

Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów 

wewnątrz budynków. 

Czas trwania wysychania i wiązania warstwy o gr. 1 mm, w 

warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, powierzchnia 

w ciągu 2-3 godzin. 

Pojemnik: max 5kg 

100 kg 

5. Gips budowlany 

Sucha mieszanka. Przeznaczona do napraw powierzchni ścian i 

sufitów (np. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp.) oraz 

wszelkiego rodzaju prac montażowych i instalacyjnych (osadzanie 

puszek, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). 

opakowania: 30kg 

150 kg 

6. Gips szpachlowy 

Sucha mieszanka, produkowana na bazie gipsu naturalnego z 

dodatkiem środków modyfikujących.  

Opakowania: 25kg 

175 kg 

7. 
Farba do powierzchni 

wewnętrznych 

Kolor: biały 

Stopień połysku: mat 

Sposób nanoszenia: pędzlem, wałkiem lub przez natrysk (także 

metodą natrysku bezpowietrznego). 

Do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: 

beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe 

oraz płyty gipsowo-kartonowe), jaki i pokrytych dobrze związaną 

powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. 

Opakowania: min 15L  

750 L 

8. Farba ogólnego stosowania  

Kolor: czarny 

Stopień połysku: półpołysk 

Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno 

Spoiwo: alkid 

Rozpuszczane: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych 

Okres przydatności: 30miesięcy 

Opakowanie: max 1L 

10 L 



9. Farba ogólnego stosowania 

Kolor: biały 

Stopień połysku: półpołysk 

Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno 

Spoiwo: alkid 

Rozpuszczane: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych 

Okres przydatności: 30miesięcy 

Opakowanie: max 1L 

10 L 

10. Farba ogólnego stosowania 

Kolor: popielaty 

Stopień połysku: półpołysk 

Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno 

Spoiwo: alkid 

Rozpuszczane: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych 

Okres przydatności: 30miesięcy 

Opakowanie: max 1L 

10 L 

11. 
Podkład ftalowy 

antykorozyjny 

Kolor: czerwony tlenkowy 

Stopień połysku: mat 

Podłoże: stal, żeliwo 

Rozcieńczalnik: rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych 

Do ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych 

(powierzchnie surowe – wcześniej niemalowane) pod wyroby: 

ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i 

chlorokauczukowe. 

Opakowanie max 1L 

20 L 

 

Część 2: 

1. 
Profil zamknięty ze stali 

czarnej 

Wymiary: 30x50x3mm 

Może być podzielone na odcinki maksymalnie 6m 
240 mb 

2. Płaskownik ze stali czarnej 
Wymiary: 20x4mm 

Może być podzielone na odcinki maksymalnie 6m 
18 mb 

3. Płaskownik ze stali czarnej 
Wymiary: 60x6 mm 

Może być podzielone na odcinki maksymalnie 6m 
18 mb 

4. Płaskownik  ze stali czarnej Wymiary 80x8mm 6 mb 

 

Część 3: 

1. Tektura budowlana 
Tektura do różnorodnych zadań budowlanych. 

Wymiary: szerokość minimum 100cm, długość: 15m  
10 rolek 

2. Folia typu STRETCH  
Grubość: 20 mikronów 50 cm x 170 m przezroczysta. Waga jednej 

rolki 2,4 kg.  
30 rolek 

3. Folia typu STRETCH 
Grubość: 20 mikronów 25cm x 170m przezroczysta. Waga jednej 

rolki 0,7 kg.  
12 rolek 

 
Część 4: 

1. 
Wkręt fosfantowany do 

drewna 
3,5 x 25 mm  ilość w opakowaniu dowolna 2000 szt. 

2. 
Wkręt fosfantowany do 

drewna 
3,5 x 35 mm ilość w opakowaniu dowolna. 2000 szt.  

3. 
Wkręt fosfantowany do 

drewna 
3,5 x 45 mm ilość w opakowaniu dowolna 2000 szt. 

4. 
Wkret fosfantowany do 

drewna 
3,5 x 55 mm ilość w opakowaniu dowolna 2000 szt. 

5. 
Wkręt fosfantowany do 

drewna 
4,2 x 70 mm ilość w opakowaniu dowolna 2000 szt. 

http://www.sklepbat.pl/?event=GoodDetailClick&KatHandlPbId=CE37&TowarPbId=CE886&KontrahentPbId=&TypCennika=


6. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

3,5 x 16 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

7. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

3,5 x 20 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

8. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

3,5 x 25 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

9. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

3,5 x 35 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

10. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

4 x 40 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

11. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

4 x 50 mm ilość w opakowaniu dowolna  
1000 szt. 

12. 
Wkręty utwardzane z łbem 

stożkowym ocynk żółty 

 

4,5 x 80 mm ilość w opakowaniu dowolna 
500 szt. 

13. 
Kołki do montażu w płytach 

kartonowo-gipsowych 1  

Kołek metalowy typ MOLLY 

Ognioodporny, przeznaczony do montażu w jednej warstwie płyty  

g-k 12,5mm,  do mocowania elementów w płytach gipsowo-

kartonowych i sufitach podwieszanych 

Winien  posiadać dużą wytrzymałość na wyrywanie. Ząbki w 

kołnierzu winny uniemożliwiać obrót kołka podczas montażu 

Konstrukcja kołka winna umożliwiać „rozłożenie” się w pustej 

przestrzeni. 

200 szt.  

14. 
Kołki do montażu w płytach 

kartonowo-gipsowych 2 

Kołek metalowy typ MOLLY 

Ognioodporny, przeznaczony do montażu w dwóch warstwach 

płyty g-k  25mm, do mocowania elementów w płytach gipsowo-

kartonowych i sufitach podwieszanych. 

Winien posiadać dużą wytrzymałość na wyrywanie. Ząbki w 

kołnierzu winny uniemożliwiać obrót kołka podczas montażu.  

Konstrukcja kołka winna umożliwiać „rozłożenie” się w pustej 

przestrzeni 

200 szt. 

15. Teleskop do malowania Długość teleskopu: od 1,5 mb (złożony) do 3 mb (rozciągnięty) 3 szt. 

16. Packa do szlifowania 

Zakładana na kij teleskopowy lub kij, ze stopu aluminium (lub 

inny wytrzymały materiał), przystosowana do pracy ze 

standardowymi rozmiarami papieru i siatki.  

Wyposażona w kij lub teleskop o długości 1,5m  

3 szt. 

17. Płótno ścierne 1 

Szerokość nie mniej niż 200mm 

Ziarno: 40 

Spoiwo żywiczne 

Rolka 25mb  

2 rolki  

18. Płótno ścierne 2 

Szerokość nie mniej niż 200mm 

Ziarno: 60 

Spoiwo żywiczne 

Rolka 25mb   

2 rolki 

19. Płótno ścierne 3 

Szerokość nie mniej niż 200mm 

Ziarno: 80 

Spoiwo żywiczne 

Rolka  25mb  

2 rolki 

20. Płótno ścierne 4 

Szerokość nie mniej niż 200mm 

Ziarno: 100 

Spoiwo żywiczne 

Rolka 25mb  

2 rolki 



21. Tarcza do cięcia metalu 1 

Tarcza korundowa do cięcia metalu płaska. 

Śr. zewnętrzna 125mm, śr. otworu 22mm, grubość 1mm. 

Przeznaczona do współpracy ze szlifierkami kątowymi 

Prędkość obwodowa: 80m/sek 

50 szt. 

22. Tarcza do szlifowania metalu 

Tarcza do zgrubnego szlifowania metalu 

Tarcza do zgrubnego szlifowania stali, staliwa, żeliwa itp.  

Wymiary : 125x6,4x22 mm 

Przeznaczona do współpracy ze szlifierkami kątowymi 

20 szt. 

23. Tarcza do piły 

Tarcza  do ukośnic i pilarek stołowych. 

Średnica zewnętrzna – 260mm 

Średnica otworu – 30mm 

Liczba zębów – 70 

Grubość zęba – 2,3mm 

Grubość tarczy – 1,8mm 

Kąt nachylenia zęba – 5° 

Max prędkość obrotowa – 5870 

Zęby z węglika wolframu  

2 szt. 

24. Tarcza do ciecia metalu 2 

Tarcza do cięcia metalu  

Profil płaski 

Wykonana z korundu 

Średnica zewnętrzna: 350 mm 

Grubość tarczy: 2.8 mm 

Średnica otworu: 25.4 mm 

10 szt. 

25. Linka stalowa 1 

Linka stalowa o splocie 1x7 

Średnica 1mm 

Materiał: Stal C7 (Mn+Si) 

Ocynk ogniowy 

Obciążenie zrywające: 130kg 

Ilość metrów na krążku: 100m 

3 krążki 

26. Linka stalowa 2 

Linka stalowa o splocie 1x19 

Średnica: 2mm 

Materiał: stal C7 

Ocynk ogniowy 

Obciążenie zrywające: 390kg 

Ilość metrów na krążku: 100m 

3 krążki 

27. Linka stalowa 3 

Linka stalowa o splocie 6x7 

Średnica: 3mm 

Materiał: stal C7 

Ocynk ogniowy 

Obciążenie zrywające: 570kg 

Ilość metrów na krążku: 100m 

1 krążek 

28. Alkohol izopropylowy Alkohol izopropylowy w opakowaniach nie większych niż 1 litr 5 litrów 

29. Ścisk stolarski 

Ścisk śrubowy nastawny typ S 

Głębokość ścisku 80 mm 

Długość 300mm 

Żebrowane szczęki  

Nakładki z termoplastycznego tworzywa 

6 szt.  



30. Stojak lakierniczy 

Konstrukcja na kołach 

Mechanizm obrotu sterowany pedałem, umożliwiający ustawienie 

obrabianych lub lakierowanych elementów pod dowolnym kątem 

Ramiona z podwójnym systemem zamocowań 

Wszystkie elementy winny być ocynkowane 

Dł. belki nośnej: minimum 120cm 

Wysokość minimum: 100cm 

Szerokość podstawy: min. 80cm do 100cm 

Ramie mocujące długie: minimum 6 szt. 

Ramie mocujące krótkie: minimum 2 szt. 

Masa brutto: od 25 do 30 kg 

2 szt. 

31. Zaciskarka kompresyjna 

Zaciskacz uniwersalny do złączy kompresyjnych: BNC, F, IEC, 

RCA 

Winien posiadać blokadę dźwigni przy przechowywaniu. 

Zaciskanie złącza o różnej długości  

Zaciskanie złącza na kablach klasy RG-59, RG-6 

Winien mieć możliwość dostrajania narzędzia do wybranego złącza 

i przewodu przez zastosowanie odpowiedniej końcówki tłoczyska, 

odpowiednie ustawienie elementów zderzaka, ustawienie skoku 

tłoczyska 

2 szt. 

32. Butla 40L argon 
Butla pełna argonu 

Zawartość argonu w butli: 6 m
3 1 szt. 

33. Zestaw otwornic 

Przeznaczony do stosowania dla: stali, stali nierdzewnej, miedzi, 

aluminium, drewna, tworzywa sztucznego, materiałów 

drewnopochodnych, oraz płyt kartonowo-gipsowych 

Zestaw winien zawierać minimum:  

Otwornice w rozmiarach 19,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,64 i 

76mm 

2 sztuki trzpieni:3/8” HEX I 7/16 HEX 

Adapter 

Przedłużkę  

3 kpl. 

34.  Butla propan-butan Butla z gazem propan-butan nie mniej niż 11kg 1 szt.  

35. Palnik lutowniczy gazowy 

Waga do 400g 

Wymiana końcówek bez pomocy klucza 

Inżektorowy (smoczkowy) system mieszania gazów 

Winien być przystosowany do zasilania gazem propan-butan 

bezpośrednio z butli. 

Przeznaczony do lutowania drobnych elementów ze stali i metali 

kolorowych 

Winien być wyposażony w:  

3 nasadki do lutowania (różne średnice) 

Wąż do gazu propan – butan z 

przyłączeniami o długości 5m 

Komplet uszczelek zapasowych 

1 szt. 

36.  Gąbka polerska 1  

Wymiary 150 x 35mm 

Biała typ PF 

Przeznaczona do lekkich napraw powłok lakierniczych w celu 

zwiększenia i wzmocnienia połysku.  

3 szt.  

37.  Gąbka polerska 2 

Wymiary 150 x 35mm 

Niebieska typ MC 

Przeznaczona do umiarkowanego polerowania, po papierze 

1500/3000.  

3 szt. 

38. Gąbka polerska 3 

Wymiary 150 x 35mm 

Pomarańczowa OS 

Przeznaczona do lżejszych napraw powłok lakierniczych, 

skutecznie usuwa zadrapania i zarysowania 

3 szt. 

http://sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=628


39. Gąbka polerska 4 

Wymiary 150 x 35mm 

Żółta typ HC 

Przeznaczona do past polerskich o średnim lub wysokim stopniu 

ścieralności,  do agresywnego polerowania, usuwania głębokich rys 

i do mocno utlenionych lakierów.  

3 szt. 

40. Gąbka polerska 5  

Wymiary 15 x 35mm 

Czarna typ FI 

Przeznaczona do bardzo lekkich napraw powłok lakierniczych 

oraz do zwiększenia i wzmocnienia połysku podczas końcowego 

wykończenia polerowanej powierzchni.  

3 szt. 

 

Część 5: 

1. 
Polerka elektryczna 

lakiernicza 

Zakres obrotów: od 700 do 2500 obr./min 

Waga: nie więcej niż 1,95kg 

Gwint: M14 

Winna mieć możliwość płynnej regulacji obrotów. 

Moduł łagodnego startu 

Elektroniczny system stabilizacji obrotów 

Elastyczna tarcza mocująca na rzep 

Wbudowany wentylator do odprowadzania ciepła 

Moc pobrana: nie więcej niż 1200W  

Zasilanie: 230/220V 

W zestawie: talerz na rzep typ „Flex Edge” śr.: 75mm 

Gąbka polerska „szyszka” (stożkowa) 

Talerz polerski na rzep typ „Flex Edge” śr.: 125mm  

1 szt. 

2. Wanna ultradźwiękowa 

Moc robocza: nie więcej niż 200W 

Moc grzewcza: nie więcej niż 200W 

Pobór mocy: nie więcej niż 420W 

Winna mieć możliwość ustawień czasowych w zakresie od 1-30min 

minimum 

Wymiary wewnętrzne wanny nie mniejsze niż: 300x240x150mm 

Częstotliwość ultradźwięków: nie mniej niż 40Hz 

Wykonana ze stali kwasoodpornej  

Waga nie więcej niż: 8kg 

Napięcie: 230V/50Hz 

1 szt.  

3. 
Płyn do myjek 

ultradźwiękowych 

Koncentrat 

Nietoksyczny, ulegający biodegradacji 

Winien usuwać zabrudzenia: tłuszcz, oleje, wapno, sadza, 

zabrudzenia organiczne oraz inne 

Opakowania: 1 L  

5L  

4. 
Bezprzewodowy czujnik 

temperatury i wilgotności 

Zasięg nie mniej niż 200m w przestrzeni otwartej 

Pomiar wilgotności względnej w zakresie od 0 do 100% 

Zakres pomiaru temperatury sondą wewnętrzną od -20
o
 do 70

o
 C 

Czujnik dwu kanałowy 

Wyświetlacz LCD pokazujący wartości mierzone oraz komunikaty 

i błędy 

Zasilanie bateryjne. 

Obudowa przystosowana do montażu naściennego 

Dołączone oprogramowanie umożliwiające konfigurację 

parametrów jak również prezentację graficzną i tekstową wyników 

pomiarów 

Dokładność pomiarów wilgotności nie mniejsza niż +/- 3% 

Dokładność pomiarów temperatury nie mniejsza niż 0,5
o
C

 

Stabilność długoterminowa nie więcej niż 0,5% Rh 

Minimum 7 kanałów radiowych umożliwiających pracę 7 

sąsiadujących ze sobą czujników 

Transmisja w paśmie ISM 868MHz  

7 szt.  



5. 
Rejestrator bezprzewodowy 

temperatury i wilgotności 

Zasięg nie mniej niż 200m w przestrzeni otwartej 

Minimum 7 kanałów radiowych umożliwiających niezależną pracę 

7 sąsiadujących ze sobą czujników 

Transmisja radiowa ISM 868MHz 

Minimum 4 wyjścia alarmowe z możliwością przypisania do 

dowolnych kanałów wyzwalających alarm 

Zapis danych w pliku tekstowym w wewnętrznej pamięci 

rejestratora na karcie SD oraz poprzez złącze USB 

Interfejsy USB, RS485 (MODBUS-RTU) oraz Ethernet (10base-T, 

TCP-IP) 

Serwer WWW do współpracy z dowolna przeglądarką 

Możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych 

na karcie SD 

Graficzne tekstowe oraz mieszane sposoby prezentacji wyników 

pomiarów 

Wyświetlacz graficzny LCD 

Wyświetlanie danych pomiarowych w trybie jedno i 

wielokanałowym 

Oprogramowanie do prezentacji wyników 

Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem 

Możliwość różnicowania archiwów od wielu rejestratorów tego 

samego typu poprzez indywidualne przypisanie numerów 

identyfikacyjnych 

Zapis danych do zapełnienia pamięci 

Sygnalizacja zapełnienia pamięci 

Zasilanie sieciowe 230V/50Hz 

Sposoby konfiguracji  

Z panelu na obudowie 

Poprzez USB 

Z plików konfiguracyjnych zapisanych na karcie SD  

1 szt. 

6. Spawarka TIG 

Urządzenie wykorzystujące technologię inwertorową 

Możliwość spawania MMA elektrodami rutylowymi, zasadowymi i 

celulozowymi o średnicy do 4mm 

Kompensacja wahania napięcia 

Zapłon HF i TIG lift 

Wyświetlacz cyfrowy pozwalający na precyzyjne nastawianie 

parametrów spawania 

Funkcja FAN (wentylator wg potrzeb) redukująca pobór mocy i 

ograniczająca ilość kurzu oraz – dymów dostających się do 

wnętrza urządzenia 

Zasilanie 230V/50Hz 

Prąd spawania/napięcie/cykl pracy: 160A/26,4 V/35% 

130 A/25,2 V/100% 

Waga: max 11kg 

Przewód gazowy 

Kabel zasilający  min 2m  

1 szt. 

7. Aerograf  

Aerograf dwufunkcyjny 

Winien być wyposażony w górny zbiornik na farbę 2ml  

Dysza 0,2mm  

Regulacja skoku iglicy 

Regulacja ilości podawanego powietrza 

Dodatkowa dysza 0,3mm 

Ciśnienie pracy 1-2 bary 

Komplet szczotek do czyszczenia aerografów  

2 szt. 



8. Kamera termowizyjna 

Możliwość przełączenia obrazu na wyświetlaczu z widoku 

termalnego na wizualny 

Winna być wyposażona w diody oświetlające badany obiekt 

Rozdzielczość detektora podczerwieni: nie mniej niż 160x120 

pikseli 

Zakres temperatur detektora podczerwieni: -10
o
 do 350

o
 C 

Rozdzielczość detektora temperatur: 0,1
o
C 

Pole widzenia obiektywu nie mniej: 25°x19° 

Ekran nie mniej niż: 3,5cala, 640x480 60Hz  

Wymienna karta pamięci do 32 Gb 

Odporność: IP54 

Winna posiadać program do importowania, analizy, zarządzania i  

udostępniania wyników pomiarów  

Zasilanie: akumulator Li-Ion (2 akumulatory, ładowarka)  

1 szt. 

9. Kamera endoskopowa 

Kamera na elastycznym kablu o długości minimum 10 m 

Możliwość podświetlenia oglądanego obiektu 

Możliwość przechowywania nagranego materiału na karcie SD 

Możliwość podpięcia kamery do komputera za pomocą złącza USB 

Możliwość obracania obrazu o 180
o
 

Średnica kamery nie większa niż 9mm 

Kamera winna być wodoodporna 

Format zdjęć/filmów JPG/AVI 

Na wyposażeniu  

Przewód minimum 10m, średnica kamery nie więcej niż 9mm 

Przewód 1,5m średnica kamery nie więcej niż 6mm 

Zestaw baterii 

Walizka transportowa 

Instrukcja  

1 szt. 

 

Część 6: 

1. Wtyczki elektryczne kątowe 

Z uziemieniem  

Kolor biały  

Napięcie znamionowe 250 V 

Prąd znamionowy 16 A 

50 szt. 

2. 
Wtyczki elektryczne kątowe z 

wyłącznikiem 

Z uziemieniem, z wyłącznikiem  

z diodą 

Kolor biały  

Napięcie znamionowe 230 V 

Prąd znamionowy 16 A 

20 szt. 

3. 
Gniazda hermetyczne 

natynkowe 

Stopień ochrony: IP 55 

Materiał: ABS+TPE/PA 

Temperatura pracy -25°C do + 70°C 

Napięcie 230V 

Kolor biały 

Z uziemieniem 

30 szt. 

4. 
Gniazdo hermetyczne 

podtynkowe 

Prąd znamionowy: 16 A 

Napięcie znamionowe: 230V 

Obciążenie maksymalne: 3680W 

Stopień ochrony: IP44 

Kolor: biały 

30 szt. 

5. Gniazda siłowe przenośne 1 

Natężenie I     16 
Napięcie U       400 
Typ                16A/5P 

Pięciostykowe 

Izolowane 

5 szt. 



6. Gniazdo siłowe przenośne 2 

Natężenie I     32 
Napięcie U       400 
Typ                32A/5P 

Pięciostykowe  

Izolowane 

5 szt. 

7. Wtyczka siłowa 1 

Natężenie I     16 
Napięcie U       400 
Typ                16A/5P 

Pięciostykowe 

Izolowane 

5 szt. 

8. Wtyczka siłowa 2 

Natężenie I     16 
Napięcie U       400 
Typ                32A/5P 

Pięciostykowe 

Izolowane 

5 szt. 

9. Listwa do przedłużacza 1 

3 gniazda 

Napięcie znamionowe 230V 

Kolor: biały 

10 szt. 

10. Listwa do przedłużacza 2 

4 gniazda 

Napięcie znamionowe: 230V 

Kolor: biały 

40 szt. 

11. Listwa do przedłużacza 3 

5 gniazd 

Napięcie znamionowe: 230V 

Kolor: biały 

10 szt. 

12. 
Listwa elektryczna zaciskowa 

12-torowa 
2,5mm

2 
30 szt. 

13. 
Listwa elektryczna zaciskowa 

12-torowa 
4mm

2 
30 szt. 

14. 
Listwa elektryczna zaciskowa 

12-torowa 
6mm

2 
30 szt. 

15. 
Listwa elektryczna zaciskowa 

12-torowa 
10mm

2 
20 szt. 

16. 
Listwa elektryczna zaciskowa 

12-torowa 
16mm

2 
20 szt. 

17. Przewód elektryczny 1 

YDY 3x2,5mm  

Napięcie znamionowe: 450/750V 

Temperatura pracy: -40
o
C do +70

o
C 

Żyły miedziane  

Jednodrutowe  

W izolacji  

Z polwinitu i powłoce polwinitowej Pakowane po 100mb  

500 mb 

18. Przewód elektryczny 2 

YDY 3x1,5mm 

Napięcie znamionowe: 450/750V 

Temperatura pracy: -40
o
C do +70

o
C 

Żyły miedziane  

Jednodrutowe  

W izolacji  

Z polwinitu i powłoce polwinitowej 

Pakowane po 100mb  

500 mb 



19. Przewód elektryczny 3 

YDY 3x2,5mm PŁASKI 

Napięcie znamionowe: 450/750V 

Temperatura pracy: -40
o
C do +70

o
C 

Żyły miedziane  

Jednodrutowe  

W izolacji  

Z polwinitu i powłoce polwinitowej Pakowane po 100mb 

200 mb 

20. Przewód elektryczny 4 

Oznaczenie przewodu: OMY H03VV-F 3x1,5 

Napięcie: 300/300V 

Rodzaj żyły: linka pleciona miedziana 

Temperatura pracy: -40
o
C do +70

o
C 

Kolor powłoki: biały 

Pakowane po 100mb  

500 mb 

21. Przewód elektryczny 5 

Oznaczenie przewodu: OWY H03VV-F 3x1,5 

Napięcie znamionowe: 300/500 V 

Rodzaj żyły: linka pleciona miedziana 

Temperatura pracy: -40
o
C do +70

o
C 

Kolor powłoki: czarny 

Pakowane po 100mb  

300 mb  

22. Przewód elektryczny 6 

Oznaczenie przewodu: H05RR-F (OW) – 3 x 2,5 mm
2
 

Napięcie znamionowe: 300/500V 

Rodzaj żyły: drut 

Temperatura pracy:  -40
o
C do +70

o
C 

Kolor powłoki: czarny 

Pakowane po 100mb  

200 mb  

23. Przewód elektryczny 7 

Oznaczenie przewodu: H07RN-F (OPD) 5X4mm 

Napięcie znamionowe: 450/750V 

Rodzaj żyły: drut 

Opona: jedno lub dwuwarstwowa Jednowarstwowa z gumy EM-2 

Dwuwarstwowa – warstwa wewnętrzna z gumy Oz-2, warstwa 

zewnętrzna z gumy EM-2 

Kolor powłoki: czarny 

Temperatura pracy 60
o
C 

Przeznaczony do zasilania przemysłowych i rolniczych 

odbiorników ruchomych i przenośnych, pracujących w klimacie 

umiarkowanym. 

Pakowane po 50mb  

100 mb 

24. Przewód elektryczny 8 

Oznaczenie przewodu: H07RN-F (OPD) 

5x6mm 

Żyły: miedziane, wielodrutowe kl. 5 

Temperatura pracy : -25°C do +60°C 

Izolacja: guma EPR 

Powłoka: guma chloroprenowa 

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +200°C 

Przeznaczony do zasilania elektrycznych odbiorników ruchomych i 

przenośnych 

w pracujących gospodarstwach domowych oraz w przemyśle w 

klimacie umiarkowanym 

Pakowane po 50mb  

100 mb  

25. Najazdy kablowe 

Odporne na warunki zewnętrzne 

Wykonane z zagęszczonego poliuretanu 

Montaż modułowy 

3 kanały 

Nacisk całkowity 7T przy 23
o
C 

Nacisk całkowity 5T przy 50
o
C 

Wysokość najazdu nie więcej niż 75mm 

Szerokość całkowita nie więcej niż 600mm 

Długość jednego modułu 1m 

Produkt spełniający wymogi bezpieczeństwa dyrektywy 

niskonapięciowej 2006/85/EC  

10 szt.  

http://www.c-n-f.pl/karta_produktu/676/h05rr_f__ow__3_x_2_5_mm2


 

Część 7: 

1. Podesty sceniczne 

Blat ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej 

Konstrukcja aluminiowa 

Nogi teleskopowe aluminiowe zakończone stopą z tworzywa 

gumowego  

Zakres wysokości nóg: 40-60cm 

Wymiary 2x1 m 

4 szt.  

 

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

12 miesięcy dla wszystkich części 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: 44510000-8 Narzędzia, 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44810000-1 Farby,   

31710000-6 Sprzęt elektroniczny, 24960000-1 Różne produkty chemiczne, 44190000-8 Różne materiały budowlane.  

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:  

 część 1 (bez poz. 7: Farba do powierzchni wewnętrznych), 2, 3 i 4 – do 14 dni od dnia podpisania umowy,  

 część 1 poz. 7: Farba do powierzchni wewnętrznych sukcesywnie:  

 150 litrów – do 14 dni od dnia podpisania umowy,  

 300 litrów – do dnia 15.04.2013 r., 

 300 litrów – do dnia 30.08.2013 r., 

 część 5 – 7 do 21 dni od dnia podpisania 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, 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.  Dokumenty 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.  

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 8.02.2013 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 8.02.2013 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, 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 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 

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

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

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

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

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

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

 

2. Oferta na temat: Dostawa materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej  

w Krakowie (w organizacji).  

 

3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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 4:........................ 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. Nr 

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

  
  

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

                                                                                                                                                                              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) 

  
  

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

                                                                                                                                                                                 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. 
  

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

                                                                                                                                                                                      podpis 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5  

 

UMOWA (WZÓR) 

zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2013 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 materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi 

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 Piotr Kuśnierczak. 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: ………………………..  

 

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

WYKONAWCY. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 


