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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) na:

Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce 
  

                                      



1. Zamawiający:
Nazwa: Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 0-14 633 46 00; 
Fax.  0-14 633 10 52.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  mniejszej  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą”.

3. Przedmiot zamówienia:

A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

B.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  wraz  z  dostawą  do  siedziby  zamawiającego 
fabrycznie nowego sprzętu oświetleniowego, o parametrach określonych poniżej oraz 
na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

W skład zamówienia wchodzą:
1) sunstripe -10szt.
2) reflektory plenerowe do oświetlenia elementów scenografii oraz fasad budynków 

wykonane w technologii LED - 3szt.
3) reflektory teatralne 2000W – 10 szt.
4) reflektory PAR 64 -10szt.
5) reflektory profilowe -10szt. + 2 szt. irysów
6) ruchome głowy - 4 szt.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Sunstripe

Wymagane parametry:
Zasilanie 240V/50Hz
Pobór mocy 750W
Sterowanie: DMX
Żarówki : 10szt x240V/75W GU10
Przewód zasilający PowerCon
Urządzenie z wbudowanym dimmerem  mogące pracować w trybie stand-alone 
posiadającym  wbudowane minimum 16 programów ,posiadające
 uchwyty ścienno-podłogowe, z regulowaną pozycja montażu. 
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń.

2. Reflektory plenerowe – urządzenia oparte na technologii LED.

Urządzenie winno dawać mocne światło do oświetlania fasad architektonicznych jak 
i elementów scenograficznych.
Wymagane parametry:
Napięcie wejściowe 100-240V 50Hz
Pobór mocy do  300W
Moc-9000 lumenów
Odległość projekcyjna- do 150m
Sterowanie: DMX, manualne, auto
Minimalna ilość diod  LED urządzenia: 90 szt. w tym:
   -  czerwone



   -  zielone
   -  niebieskie
   -  białe
   -  bursztynowe
Wydajność urządzenia : min 30 lm/W
Chłodzenie konwekcyjne
Zamówienie obejmuje dostawę 3 kompletnych urządzeń

3. Reflektory teatralne 2000W
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/ 50Hz
Pobór mocy 2000W
Złącze Gy-16 przeznaczone do żarówek halogenowych
Kąt świecenia  100- 550

Soczewka 200mm F
W skład zestawu winny wchodzić:
- reflektor
- żarówka halogenowa o mocy 2000W
-przewód zasilający z wtyczką
-skrzydełka dedykowane do danego urządzenia 1 szt.
-uchwyt do zamocowania urządzenia na sztankiecie Ф 50 mm 1 szt.
-linka zabezpieczająca 1m/4 mm  1 szt.
- ramka na filtry foliowe  1 szt.
- siatka zabezpieczająca soczewkę  1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń 

4. Reflektory PAR 64 w kolorze czarnym długie
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/50 Hz
Złącze GH16D
Pobór mocy 1000W
Aluminiowa obudowa 
Pałąk montażowy 
Przewód zasilający z wtyczką –typ schuko
Siatka zabezpieczająca zintegrowana z obudową
Śruby nastawcze z izolacją termiczną mocowane od wewnątrz  nakrętkami 
z zabezpieczeniem
Klamry do mocowania ramki filtra
 W skład zestawu winny wchodzić:
- reflektor
- żarówka 1000W  GX16D   1 szt.
- ramka na filtr  kolor czarny   1 szt.
- linka zabezpieczająca 1 m 4 mm   1 szt.
- uchwyt do zamocowania na sztankiecie Ф 50mm 1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń - zestawów.

5. Reflektory profilowe
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/50 Hz
Złącze do żarówek HLP 750 
Kąt świecenia 150-300  oraz drugi typ urządzenia 250 - 500

Zwarta obudowa w postaci aluminiowego odlewu
Jednoręczne operowanie funkcjami zoom i focus, wymienne tuby  optyczne , 
trzywymiarowy system ramek ograniczających wyświetlany obraz
Beznarzędziowa adjustacja lampy



W skład zestawu winno wchodzić:
- reflektor wyposażony w przewód zasilający zakończony wtyczką schuko 
- żarówka o mocy 750W
- goboholder
-  linka zabezpieczająca 1 m 4 mm   1 szt.
- uchwyt do zamocowania na sztankiecie Ф 50mm 1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę:
- 5 szt. zestawów reflektorów o kątach  świecenia 150-300  

- 5 szt. zestawów reflektorów o kątach  świecenia 250 - 500

-  2 szt. irysów dedykowanych do powyższych typów reflektorów.

6. Ruchome głowy
      Urządzenie bazujące na lampie wyładowczej 575 z krótkim łukiem z możliwością 
zdalnego odpalania i gaszenia. 
Opis lampy:
- strumień świetlny 49.000 lum
- temperatura barwowa 7.200 K
- żywotność 1.000 h
- trzonek GX9,5
Optyka urządzenia:
Nowy system optyczny zapewniający optymalną wydajność świetlną
ZOOM - multistep 15º / 18º / 22º
FOCUS - Zdalnie ustawiana ostrość
Kolor:
KOLOR 1 - 9 dichroicznych kolorów + otwarty
KOLOR 2 - 8 wymiennych dichroicznych kolorów wymiennych w systemie 
Slot&Lock w tym filtr korekcyjny 3.200K oraz fi ltr UV + otwarty
Gobo:
Zaawansowany system grafi czny (15 wymiennych przesłon gobo) 
Efekty Gobo Shake
GOBO 1 - 9 gobo stałych wymiennych w systemie Slot&Lock (rozmiar 26,9mm)
GOBO 2 - 6 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych w systemie Slot&Lock 
(rozmiar 26,9mm)
Efekty
PRYZMA - rotacyjna, indeksowalna pryzma 3x
FROST - efektu rozmycia projekcji
IRIS - bardzo szybki, mechaniczny Iris
DIMMER - precyzyjny od 0 do 100% na oddzielnym kanale
STROBO - selektywny efekt strobo
Inne funkcje:
Gotowe MACRA umożliwiające wyzwalanie gotowych sekwencji programowych
Elektroniczny Ballast z systemem PFC
Funkcja HELP dostępna w menu urządzenia
Funkcja automatycznego sprawdzania wszystkich parametrów rządzenia
Monitoring wszystkich kanałów DMX
Elektroniczne repozycjonowanie wszystkich parametrów
System ułatwiający komunikacje z urządzeniem
3 i 5 pin złącza XLR

Ruch:
PAN 530º 
TILT 280º
Sterowanie
DMX 
- 27 kanałów (mode1) 



- 19 kanałów (mode2)
- 29 kanałów (mode3) 
- 21 kanałów (mode4)

W skład zestawu winny wchodzić uchwyty do zawieszania na sztankiecie  Ф 50mm 
oraz przewód zasilający urządzenie.

Zamówienie obejmuje dostawę 4 szt. kompletnych urządzeń.

Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia 
zainstalowania w siedzibie Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ).
Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o czasie 
udzielonej gwarancji.

C.  Dokumenty  gwarancyjne  oraz  instrukcję  obsługi  sprzętu  wykonawca  dostarczy 
zamawiającemu w dniu odebrania przedmiotu umowy.

D. W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez  Zamawiającego,  żąda  się  złożenia  w  ofercie  kart  katalogowych  oferowanych 
produktów w języku polskim.

4. Termin realizacji zamówienia:  do 30 czerwca 2014.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania 
się 

5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
      - Pan Stanisław Bączek, Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 

24 lub 501 207 175
5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego 14 633 10 52, adres 
e-mail:  s.baczek@csm.tarnow.pl). Zamawiający posługując się formą faksu lub maila 
wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism. 

5.3. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy).

5.4. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści  SIWZ  wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.5. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym 
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszcza  je  na  stronie 
internetowej.

5.6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania    
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację, 
oraz zamieszcza  na stronie internetowej.

5.7.   Jeżeli  w wyniku zmiany treści  SIWZ nie prowadzącej  do zmiany treści  ogłoszenia  
o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

5.8. W przypadku  gdy zmiana  treści  SIWZ nie  powoduje konieczności  zmian  w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



5.9. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści 
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

5.10.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6. Termin związania ofertą: 
30 dni – rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
 
7.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie  oświadczenia (pkt 8.1. lit. a 
SIWZ),

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a 
SIWZ),

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena  spełniania  warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia  (pkt 8.1.  lit.  a 
SIWZ),

 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Ocena spełniania  warunku odbędzie  się  na podstawie  oświadczenia  (pkt  8.1.  lit.  a 
SIWZ).

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 7.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Wykonawcy  należący  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.), składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między 
nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  tymi 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów 
i oświadczeń pkt. 8  SIWZ.

7.3.  Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców 
z postępowania i odrzuceniem oferty. 



8.  Informacja  o oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

8 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca  przedkłada następujące oświadczenia :

a. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do 
SIWZ.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

a.  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  nie  spełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy -  według załącznika nr 3 do SIWZ.

b.  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  podstaw  do  wykluczeniu  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

c. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – 
wg załącznika nr 4 (w oryginale) - lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, 
wchodzące w skład grupy kapitałowej.

d. oświadczenia  w pkt 8.1.lit.a.
e. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

8.3. Dokumenty,  o których mowa w pkt. 8.2 lit.  a i  b mogą być  przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Dokument 
potwierdzający wniesienie wadium składany jest w formie określonej w pkt 10 SIWZ. 

8.4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 2013, poz. 231), Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentu, 
o którym mowa w pkt  8.2  lit.  b),  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani 
nie ogłoszono upadłości.

     8.5. Jeżeli  w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej, 
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  (wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert). 

8.6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

8.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:



a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
c) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Wykonawcy  występujący  wspólnie  w  formie  „konsorcjum”  składają  jedną 

ofertę, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. 8.2 lit.  b) i c) SIWZ składa 
każdy z Wykonawców.

e) Oświadczenia, o których mowa pkt. 8.1 lit. a) oraz pkt. 8.2 lit. a) powinny być złożone 
z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

f) Listę, o której mowa w pkt 8.2 lit. c) składa każdy z członków konsorcjum.
g) Do oferty, konsorcjum załączy dowód wniesienia wadium.

8.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
w oryginale  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp).

8a.  W celu  potwierdzenie,  że  oferowane  dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym 
przez  Zamawiającego,  żąda  się  złożenia  w  ofercie  kart  katalogowych  oferowanych 
produktów w języku polskim.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

9.1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku 
polskim. Oferta musi zawierać:

a) Sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, 
b) Sporządzony i wypełniony wg zał. nr 6 do SIWZ formularz cenowy,
c) Dokument i oświadczenia – pkt 8.1 i pkt 8.2,  
d) Karty katalogowe oferowanych produktów w języku polskim.

9.2. Przygotowany  według  powyższych  wskazówek  formularz  oferty,  oświadczenia oraz 
dokumenty,  które  sporządza  Wykonawca muszą  być  podpisane  przez  osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań cywilno-
prawnych w imieniu Wykonawcy. 

9.3. W przypadku,  gdy  uprawnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  przedłożonego  
w ofercie dokumentu - pkt. 8.2. lit. b) - do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne 
upoważnienie/pełnomocnictwo  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo 
należy  przedstawić  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie. 
Upoważnienie/pełnomocnictwo  w  sposób  jednoznaczny  ma  określać,  do  jakich 
czynności upoważniona jest osoba.

9.4. Wszystkie  miejsca,  w których wykonawca naniósł zmiany,  powinny być  parafowane 
przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

9.5. Wykonawcy przygotowując oferty mogą zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 
11  ust.  4  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji).  Brak  takiego  zastrzeżenia 
spowoduje,  że  cała  oferta  zostanie  ujawniona  na  życzenie  każdego  uczestnika 
postępowania.



9.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

9.7.  Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę.

9.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9.9. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  dokonywane  będą  w  złotych 

polskich. 
9.10. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów.
9.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9.12. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9.13. Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców.  Wykonawca 

wskazuje, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć 
podwykonawc(y/com) do wykonania, lub podaje nazwy podwykonawców, na których 
zasoby powołuje  się  na  zasadach  określonych  w art.  26  ust.  2b,  w celu  wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

9.14. Wykonawca,  wykonujący  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  podwykonawc(y/ców) 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje 
własne działania.

9.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

10. Wadium.

10.1 Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być 
wniesione  w  formach  określonych  w  art.  45  ust.  6  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

10. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank  BZ WBK III Oddział 
w Tarnowie nr  80 1500 1748 1217 4004 5323 0000, z zaznaczeniem na dowodzie 
wpłaty:  „wadium  –  doposażenie  techniczne  CSM”.  Wadium  musi  znaleźć  się  na 
rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż  w dniu i w godzinie składania 
ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium 
na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia.

10.3. W razie  wyboru  formy  wniesienia  wadium innej  niż  pieniądz  oryginał dokumentu 
należy  złożyć  do  dnia  i  godziny  składania  ofert  w  Sekretariacie  Centrum  Sztuki 
Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium dołącza do oferty. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię 
dowodu  wniesienia  wadium  załącza  do  oferty,  natomiast  oryginał  umieszcza 
w oznaczonej  kopercie  „oryginał  dowodu  wniesienia  wadium”.  Kopię  Wykonawca 
poświadcza za zgodność z oryginałem.

10.4. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze 
oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy.

10.5. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania  jego  oferta  została  wybrana,  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.



10.7.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca 
w odpowiedzi na   wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ww. ustawy,  lub pełnomocnictw,   chyba że udowodni,  że wynika to z przyczyn  nie 
leżących po jego stronie.

10.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opisanej 
następująco: 
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy – dopuszcza się czytelny odcisk 
pieczęci.

Oferta na przetarg „Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce”
Z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 13.05.2014 r. godz. 10.15”.

Uwaga:  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające 
z nieprawidłowego  oznakowania,  opakowania  lub  braku  którejkolwiek  informacji 
podanych w niniejszym punkcie.

11.2. Oferty należy składać do dnia 13.05.2014 do godz. 10.00 w Centrum Sztuki Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat / godziny pracy sekretariatu 800 -1600/.

11.3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania 
ofert  /sekretariat/.  Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  upływie  terminu 
składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

11.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym 
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: 
nazwa  i  adres  Wykonawcy  oraz  nazwa  przetargu  lub  „wycofać  ofertę”  –  w  tym 
przypadku  należy  pisemnie  zawiadomić  Zamawiającego  o  wycofaniu  oferty  z 
podaniem:  nazwy  i  adresu  Wykonawcy  oraz  wskazania  przetargu,  którego  dotyczy 
wycofanie. Decyzja o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

11.5. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu  13.05.2014 r. o godz. 10.15.

12.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  
z podaniem znaczenia tych kryteriów:

 
Wybór  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  nieodrzuconych  dokonany  zostanie  na 
podstawie zaoferowanej w ofercie łącznej ceny brutto zł (KRYTERIUM - CENA 100 %), 
zgodnie z poniższym wzorem:

C = (CN / CB ) x 100

gdzie:
C –  ocena końcowa ceny oferty,
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, 

            CB – cena brutto badanej oferty nieodrzuconej

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów.



13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

13.1.Wykonawca  winien  podać  w  ofercie  cenę  brutto  całości  przedmiotu  zamówienia, 
wyrażoną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.2. Cena  oferowanego  sprzętu  jest  stała  i  nie  podlega  zmianom  w  okresie  realizacji 
zamówienia.

13.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją 
przedmiotu  zamówienia  (w  tym  koszty:  dostawy  do  siedziby  Zamawiającego, 
ubezpieczenia na czas transportu, opłat i podatków, itp.)

13.4. Cenę brutto otrzymuje wykonawca poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza 
cenowego w poziomie (mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość w każdym wierszu) 
oraz następnie zsumowanie wartości brutto w pionie. W przypadku błędów w obliczeniu 
ceny przyjmuje się, iż właściwie podano ceny jednostkowe brutto.

14. Środki ochrony prawnej
14.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj.  odwołanie  oraz  skarga  do  sądu,  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
z zastrzeżeniem art. 179 ust. 2 ustawy. 

14.2. W  niniejszym  postępowaniu  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

14.3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
14.4. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.
14.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

                                       
15.   Informacja o formalnościach,  jakie  powinny zostać  dopełnione w celu  zawarcia 
umowy
15.1.  Umowę  zawiera  się  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
(pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania 
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15.2. Propozycję  umowy  opracowaną  wg  załącznika  Nr  5,  podpisaną  przez  swoich 
uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający.

15.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę 
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

16.  Umowa
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  zgodnie  z  wzorem  stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.



17. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte  
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie 
cywilnym.

18. Załączniki:
1. Nr 1 Formularz oferty
2. Nr 2 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
            zamówień publicznych
3. Nr 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
4. Nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
5. Nr 5 Wzór umowy.
6. Nr 6 Formularz cenowy.



Załącznik nr 1 do SIWZ 

  …………………………………                                   
Nazwa i adres Wykonawcy                                                            

Centrum Sztuki Mościce
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

O F E R T A
Niniejszym  składamy  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  „Doposażenie  techniczne  Centrum  Sztuki  Mościce” zgodnie 
z przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

I. Oferujemy fabrycznie nowy sprzęt o charakterystyce wskazanej w formularzu cenowym.

za łączną cenę brutto: ………………..………………… zł.

II. Oświadczamy,  że oferowany przez nas  sprzęt  spełnia  wszystkie  wymagania  określone 
w SIWZ.

III. Udzielamy: 24 miesięcy  gwarancji  na dostarczony sprzęt licząc od dnia dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego.

IV. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do 30 czerwca 2014.

V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VI. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  wykonania  zamówienia,  warunkami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je oraz wyrażamy zgodę na 
zawarcie umowy zgodnie z projektem stanowiący załącznik  nr 5 do SIWZ. 

VII. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/następujące części niniejszego zamówienia 
zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

Lp. Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom lub nazwy 

podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1

 
 

……………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 

 
                Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Doposażenie  techniczne  Centrum  Sztuki 
Mościce” zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.) oświadczam/y,  że 
spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………….……………………………………………
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

                                                                



................................................... Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
„Doposażenie  techniczne  Centrum  Sztuki  Mościce” oświadczam,  że  nie  podlegam 
wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

...........................................................................................
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik Nr 4

…………………..………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust.2 pkt 5, 

albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Biorąc  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na: 
„Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce”,  zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

1. Przedkładam  listę  podmiotów  ,  razem  z  którymi  należymy  do  tej  samej  grupy 
kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.

.............................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

2. Informuję, że nie należymy grupy kapitałowej,   o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

.............................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

1 Przez grupę kapitałową -według ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr  50  poz.  331  z  późn.  zm.)rozumie  się  wszystkich  przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
UWAGI:
1. Lista ma zwierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej.
2. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej sporządza listę oraz składa podpis pod listą 

(punkt 1 załącznika).
3. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej pod informacją, że nie należy do grupy kapitałowej 

składa podpis (punkt 2 załącznika).



Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA

Zawarta w dniu … 05. 2014 r. w Tarnowie 
pomiędzy:
Centrum Sztuki Mościce
z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta 1   33-101 Tarnów
NIP : 9930498016  REGON: 120341768
reprezentowane przez Panią Agnieszkę KAWA – Dyrektora CSM
zwanym  dalej Zamawiającym

a:

Firmą: 
NIP 
Regon
KRS
reprezentowaną przez :    
zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Doposażenie 
techniczne Centrum Sztuki Mościce” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 . 
ze zmianami) wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej 
treści.

§ 1
Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  wraz  z  dostawą   do  siedziby  zamawiającego 
fabrycznie nowego sprzętu oświetleniowego, o parametrach oraz na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia która stanowi załącznik 
nr 1do Umowy 
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt oświetleniowy jest wolny od wad fizycznych, 
nie jest obciążony prawami osób trzecich i spełnia wszelkie normy wymagane przez prawo 
polskie i Zamawiającego.
3. Całość umowy zrealizowana zostanie w czasie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 
roku. 
4.Zakup  sprzętu  dofinansowany  jest  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego.

§ 2
Zobowiązania stron

Wykonawca jest zobowiązany do:
1)  dostarczenia  sprzętu  do  siedziby  Zamawiającego,  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia :
    -  sunstripe-10szt.
    -  reflektory plenerowe do oświetlenia elementów scenografii oraz fasad budynków 

wykonane w technologii LED -3szt.
    - reflektory teatralne 2000W – 10 szt.
    -  reflektory PAR 64 -10szt.
    -  reflektory profilowe -10szt. + 2 szt. irysów
    -  ruchome głowy -4 szt.

2)  dostarczenia  w  formie  pisemnej  instrukcji  obsługi  i  konserwacji  w  języku  polskim  co 
najmniej w 1 egzemplarzu.



§ 3
Odbiory i przejście własności

1. Odbiór sprzętu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
2.  W  odbiorze  będą  brali  udział  upoważnieni  przedstawiciele  obydwu  Stron  w  osobach 
……... 
3. Wykonanie odbioru będzie potwierdzone protokołem.
4.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  w  dostarczonym  sprzęcie  oświetleniowym, 
Zamawiający  wskaże  je  w  protokole,  wyznaczając  termin  usunięcia  usterek  nie  dłuższy 
jednak niż ………. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego i poinformowania Zamawiającego o usunięciu usterek. Zamawiający 
wyznaczy kolejny termin odbioru dostawy.
5.  W przypadku  ujawnienia  wad  jakościowych  sprzętu  oświetleniowego podczas  odbioru 
sprzętu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wymienić  oferowany  sprzęt  na  nowy,  zgodny  ze 
złożoną ofertą w terminie 5 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej.
6.  Po  dostarczeniu  sprzętu,  o  którym  mowa  w  ust.  5,  zostanie  on  sprawdzony  przez 
Zamawiającego. W przypadku ponownego ujawnienia wad jakościowych Zamawiający ma 
prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  oraz  żądania   zapłaty  kar  umownych   na  warunkach 
określonych w §6.
7.  Po  odbiorze  sprzętu  oświetleniowego  bez  zastrzeżeń,  Wykonawca  obciąży 
Zamawiającego  kosztem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wystawiając  fakturę  VAT  na 
kwotę zgodną ze złożoną ofertą.

§ 4
Wynagrodzenie

1.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  wysokość  wynagrodzenia  łącznego  netto  Wykonawcy  za 
wykonanie  Umowy  wynosi  …………….PLN,  (słownie  złotych  netto………………..)  Do 
powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości:  ……………………………..
PLN . Wynagrodzenie jest zgodnie ze złożona ofertą i formularzem cenowym.
2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym 
Wykonawcy zawierającym zapłatę  za realizację  Umowy, wszelkie inne koszty związane z 
jego realizacją, podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia sprzętu (między 
innymi  ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 

§ 5
Płatność

1.  Wykonawca wystawi  i  doręczy Zamawiającemu faktury  VAT po zrealizowaniu całości 
przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Faktury winny być wystawione oddzielnie do każdego zestawu środka trwałego.
2.  Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  z  rachunku  Zamawiającego  na  rachunek 
Wykonawcy,  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.
3.  Za  dzień  zapłaty  uważany  będzie  dzień  złożenia  przez  Zamawiającego  dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
4. Zamawiający oświadcza,  że Wykonawca może wystawić  faktury VAT bez wymaganego 
podpisu Zamawiającego na fakturze VAT.
5. Dane Zamawiającego do faktury VAT:
 Centrum Sztuki Mościce 
  ul. Traugutta 1   33 – 101 Tarnów 
 NIP: 9930498016

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu niedotrzymania terminów określonych w umowie w wysokości 0,5% kwoty brutto o 
której mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia, 



2)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego,  z  przyczyn  za  które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% kwoty brutto o której mowa w § 4 ust. 1,
3)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 20% kwoty brutto o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w § 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonej kary w 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może od Umowy odstąpić.

§ 7
Gwarancja i serwis 

1.Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczone urządzenia.

2.Wszelkie  dokumenty  gwarancyjne  zostaną  sporządzone  i  przekazane  Zamawiającemu 
w języku polskim. 

3.Okres gwarancji wydłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu awarii oraz o czas jego 
naprawy.

4.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji usterki Wykonawca, zobowiązuje się  do jej 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, usunięcia. Po bezskutecznym wezwaniu 
Zamawiający  jest  upoważniony  do  wykonania  koniecznej  naprawy  na  koszt  i 
odpowiedzialność Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych 
jednak zobowiązany jest przedtem poinformować o tym Wykonawcę.

5.W  przypadku  gdy  wady  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  nie  można  usunąć, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od 
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu Serwis sprzętu na następujących 
warunkach…………………………………………………………………………………………….:

§ 8
Poufność

1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu 
lub po jej wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku z wykonywaniem 
Umowy na temat  stanu,  organizacji  lub  interesów drugiej  strony  nie  zostaną  ujawnione, 
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z umowy lub 
nie służy jej realizacji.
2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub 
bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp 
do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp 
do  informacji  jest  uzasadniony  ze  względu  na  ich  stanowisko  służbowe  lub  udział  w 
wykonaniu umowy.



3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie 
każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, 
a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy.
4.  Obowiązek  zachowania  poufności  nie  dotyczy  przypadków  ujawniania  informacji  na 
podstawie  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  jak  również  na  żądanie 
uprawnionych  organów  władzy  publicznej.  Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje 
Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz 
zakresie ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii 
dokumentów związanych z ujawnieniem informacji.
5.  Wykonawca  uprawniony  jest  do  podawania  w  swoich  materiałach  informacyjnych  i 
reklamowych  informacji  o  wykonywanej  usłudze  na  rzecz  Zamawiającego,  a  także  do 
umieszczania  Zamawiającego  na  swojej  liście  referencyjnej,  po  uprzedniej  zgodzie 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9
Cesja

Zamawiający nie wyraża zgody na,  dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji 
umowy na rzecz osób trzecich. Zamawiający może powierzyć podwykonawcy realizację 
części zamówienia wskazanej na formularzu ofertowym. 

§ 10
Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej.
3. Forma pisemna zastrzeżona w Umowie dla dokonania czynności, zastrzeżona jest pod 
rygorem nieważności.
4. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego 
rozstrzygnięcia. 
W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę 
pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.  Osobą  wyznaczoną  do  uzgodnień,  koordynacji  realizacji  zamówienia  ze  strony 
Zamawiającego jest Stanisław Bączek tel. 501 207 175
6.  Osobą  wyznaczoną  do  uzgodnień,  i  koordynacji  związanych  z  realizacją  przedmiotu 
umowy ze strony Wykonawcy jest : ………………………………………………………………
7. Osoby o których mowa w ust. 5 i 6 są upoważnione do podpisania protokołów odbioru. 
8. Załączniki nr 1, 2 stanowią integralną część umowy.
9.  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.
10. Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy

Lp. Nazwa urządzenia Opis urządzenia:
Model, typ

ilość Cena 
jednostkowa 
brutto

Wartość
całkowita 
brutto 

1 Sunstripe 10

2 Reflektory plenerowe – 
urządzenia oparte na 
technologii LED

3

3 Reflektory teatralne 
2000W

10

4 Reflektory PAR 64 w 
kolorze czarnym długie

10

5 Reflektory profilowe
150-300  

5

6 Reflektory profilowe
250 - 500

5

7 Przysłona irysowa  do 
reflektorów profilowych

2

8 Ruchome głowy 4

9
Wartość łączna
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