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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:

Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej 
w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami 

LCD 22 cale i oprzyrządowaniem

                                      



1. Zamawiający:
Nazwa: Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 0-14 633 46 00; 
Fax.  0-14 633 10 52, e-mail: s.baczek@csm.tarnow.pl

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 
2004 r. – 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: 
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący
31682220-8 Stoły miksujące
30231310-3 Wyświetlacze płaskie
30232000-4 Sprzęt peryferyjny

B.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  wraz  z  dostawą  do  siedziby  zamawiającego 
fabrycznie nowego sprzętu, o parametrach minimalnych określonych w załączniku 
nr 6 do SIWZ oraz na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 
do SIWZ).

W skład zamówienia wchodzą:
1) konsoleta -1 szt.
2) skrzynia transportowa do konsolety – 1 szt.
3) dotykowe monitory 22” LCD – 2 szt.
4) mysz bezprzewodowa laserowa -1 szt.
5) zdalne sterowanie bezprzewodowe -1 kpl.
6) konwerter sygnału Ethernet na DMX - 1 szt.

Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc 
od dnia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie 
umowy  (załącznik  nr  5  do  SIWZ).  Jednocześnie  Zamawiający  będzie  dodatkowo 
punktował wydłużenie tego okresu do 36 miesięcy.
Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o czasie 
udzielonej gwarancji.

C.  Dokumenty  gwarancyjne  oraz  instrukcję  obsługi  i  konserwacji  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 określonych w pkt B 1) oraz B 6) w języku polskim. 

E.  Wykonawca  w  ramach  oferowanej  ceny  zobowiązany  jest  do  organizacji  trzech  3-
dniowych  sesji  szkoleniowych  dla  pracowników  zamawiającego  w  zakresie  obsługi 
oferowanej konsolety sterującej. Szkolenie mają się odbyć w siedzibie Zamawiającego.

W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  metodyki  szkolenia,  zamawiający  będzie 
wymagał  przed podpisaniem umowy - autoryzacji  od producenta oferowanej konsolety na 
wykonywanie szkoleń w zakresie jej programowania i obsługi.



4. Termin realizacji zamówienia:  do 30 lipca 2015.

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, e-mail: s.baczek@csm.tarnow.pl
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, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
w     oryginale   pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp).

 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 w oryginale.

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) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej 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, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 



w     oryginale   pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp).

8.9. Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  art.  26  ust.  2b 
ustawy,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego  powstałą  wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

8.10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, żąda się złożenia w ofercie kart katalogowych produktów określonych 
w ust. 3 lit. D SIWZ 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) Dokument i oświadczenia – pkt 8.1 i pkt 8.2,  
c)  Karty  katalogowe oferowanych  produktów  określonych  w  ust.  3  lit.  D  SIWZ 

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. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji 
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji  jeżeli   Wykonawca,  nie później  niż  w terminie składania 
ofert, zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępnione  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone 
informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

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 3 000,00 zł (słownie: 
trzy 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 – dostawa konsolety wraz z oprzyrządowaniem”. 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,  z przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  dokumentów  lub 
oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.1  ww.  ustawy,  pełnomocnictw,  listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki,  o której mowa w art.  87 ust.  2 pkt 3,  co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

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 „Dostawa konsolety wraz z oprzyrządowaniem”
Z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 09.06.2015 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 09.06.2015 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  09.06.2015 r. o godz. 10.15.

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

 
1. Oferty nieodrzucone oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie wg kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Podstawa oceny

Waga
- znaczenie w % 

/ punktacja
1. Cena (C) Kwota brutto w zł 95 %

2. Okres gwarancji na 
dostarczony sprzęt (G)

- termin gwarancji
  24 miesiące – 0 pkt.

- wydłużenie terminu gwarancji 
do 36 miesięcy – 5   pkt.  

5%

1.1. Ocena ofert w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie wzoru: 
P(C) = Z : Y x 95

gdzie:
P (C) – liczba punktów za kryterium cena,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.

        Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma  95 pkt. 

1.2.  Kryterium okresu gwarancji na dostarczony sprzęt – ocena przeprowadzona zostanie 
na  podstawie  podanego  na  druku oferty  okresu  gwarancji  na  dostarczony sprzęt  – 
liczba punktów możliwych do uzyskania – 5 pkt. Okres należy podawać w miesiącach 
lub pełnych latach. W przypadku podania okresu rękojmi w miesiącach, Zamawiający 
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie 



to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 30 miesięcy lub 2 
lat i 6 m-cy będzie traktowane jako 2 pełnych lat (24 miesięcy)).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

24 miesiące (2 lata) – otrzyma   0 punktów P(G)
36 miesięcy (3 lata) – otrzyma   5 punktów P(G)

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu gwarancji na dostarczony sprzęt - 
przyjęte  zostanie,  że  Wykonawca  składając  ofertę  deklaruje  termin  24  miesiące. 
W przypadku,  gdy  Wykonawca  zadeklaruje  w  ofercie  mniej  niż  24  miesiące  okresu 
gwarancji, oferta zostanie odrzucona.

P(G) – liczba punktów przyznana w kryterium okres gwarancji na dostarczony sprzęt.

2. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:

P = P(C) + P(G)

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów. stanowiącą sumę poszczególnych 
kryteriów.

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,  przeszkolenia  pracowników 
Zamawiającego, itp.).

13.4. Cena ofertowa brutto winna obejmować podatek VAT.
13.5. Jeżeli  Wykonawca złoży ofertę,  której  wybór  prowadziłby do powstania  obowiązku 

podatkowego  Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku od towarów i  usług  w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu metodyki szkolenia, o którym mowa w 
ust.  3  pkt  E,  zamawiający  wymaga  przed  podpisaniem  umowy  –  przedstawienia 
autoryzacji od producenta oferowanej konsolety na wykonywanie szkoleń w zakresie 
jej programowania i obsługi. 

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

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto 
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 30%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przeznacza  się  na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się na gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia.

4. Zabezpieczenie zwraca się w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie 
roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  zwrócona  zostanie  nie  później  niż  w 15  dniu  po 
upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 
148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego: Bank  BZ 
WBK III Oddział w Tarnowie nr  80 1500 1748 1217 4004 5323 0000, z zaznaczeniem na 
dowodzie wpłaty: „Zabezpieczenie - dostawa konsolety wraz z oprzyrządowaniem”.

6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  formie  gwarancji 
ubezpieczeniowej  lub  bankowej  musi  zapewniać  wypłatę  kwoty  gwarantowanej  bez 
sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.



18. 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 Opis przedmiotu zamówienia.



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  „Dostawę  konsolety  do  sterowania  oświetleniem  pracującej 
w protokole  DMX  512  oraz  Ethernet  wraz  z  dwoma  monitorami  LCD  22  cale 
i oprzyrządowaniem” 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 SIWZ

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

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

III. Udzielamy: ….. miesięcy    gwarancji   na dostarczony sprzęt licząc od dnia  podpisania 
protokołu odbioru sprzętu.

IV. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do 30 lipca 2015.

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

VIII. Korespondencję należy kierować pod adres:
Nazwa
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail

 

 
……………………………………………………
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  „Dostawę konsolety do sterowania oświetleniem 
pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale 
i oprzyrządowaniem” 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 
„Dostawę konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz 
Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem” 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:   „Dostawę 
konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet 
wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem”,  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

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

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).



UMOWA

Zawarta w dniu … 06.2015 r. w Tarnowie 
pomiędzy:
Centrum Sztuki Mościce
z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta 1   33-101 Tarnów
NIP : 9930498016  REGON: 120341768
reprezentowane przez …………………………………..
zwanym  dalej Zamawiającym

a:

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

Zgodnie  z  wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę 
konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet 
wraz  z  dwoma  monitorami  LCD  22  cale  i oprzyrządowaniem”  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,  o  parametrach  oraz  na  warunkach  określonych  w  niniejszej 
umowie,  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  która  stanowi  załącznik  nr  1  do 
Umowy 
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  oferowany  sprzęt  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 okresie nie dłuższym niż do dnia 30 lipca 2015 

§ 2
Zobowiązania stron

Wykonawca jest zobowiązany do:
1)  dostarczenia  sprzętu  do  siedziby  Zamawiającego,  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia :

- konsoleta -1 szt.
- skrzynia transportowa do konsolety – 1 szt.
- dotykowe monitory 22” LCD – 2 szt.
- mysz bezprzewodowa laserowa -1 szt.
- zdalne sterowanie bezprzewodowe -1 kpl.
- konwerter sygnału Ethernet na DMX - 1 szt.

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

3)  organizacji  trzech 3-dniowych sesji  szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego w 
zakresie  obsługi  oferowanej  konsolety  sterującej.  Szkolenie  mają  się  odbyć  w  siedzibie 
Zamawiającego.



§ 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, 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 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  brutto  Wykonawcy za 
wykonanie Umowy wynosi …………….PLN,  (słownie złotych brutto………………..),  w tym 
podatek VAT w wysokości:  ……………………………..PLN . Wynagrodzenie jest zgodnie ze 
złożona ofertą.
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.  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 20% 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, zabezpieczenie 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …….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  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, t.j. ….. słownie: ……

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………….

8. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone 
w następujący sposób:

       -  kwota  ….  zł.  t.j.  70% gwarancji  przeznaczonej  na  zabezpieczenie  należytego 
wykonania  umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w 
ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy;

       -  kwota  …..  zł  t,j,  30% gwarancji  przeznaczonej  na  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy w okresie rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od 
upływu okresu rękojmi. 

9 .Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatny Serwis sprzętu w okresie 
obowiązywania gwarancji 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

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  w tym również wierzytelności 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

Opis przedmiotu zamówienia

Konsoleta do sterowania oświetleniem pracująca w protokole DMX 512 oraz 
Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem.

1szt. – Konsoleta .

- Konsoleta wyposażona w :

- Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane).

- Programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść DMX.

- Co najmniej 1 wejście sygnału DMX.

- Co najmniej dwa wyjścia ethernet (dwie niezależne karty sieciowe) ze złączem ethercon 1 Gbit/s 
umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 4096 parametrów (każdy w trybie 16 
bitowym), oraz pracy w protokołach ArtNet, Ma-Net, PathPort, ETC Net2, Streaming ACN, Strand 
Shownet . (wbudowane)

- Co najmniej pięć wbudowanych złącz USBII.

- Wbudowane co najmniej dwa panoramiczne monitory dotykowe LCD. Dwie sztuki minimum 15,4’ 
WXGA. Mechaniczna regulacja kąta nachylenia ekranów.

- Jeden wbudowany, dodatkowy monitor minimum 9” SVGA z technologią Multi-Touch

- Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów zewnętrznych HD 1080 poprzez wbudowane 
złącza DVI-I oraz USB które mogą być ekranami dotykowymi.

- Możliwość tworzenia własnych „ekranów” (określania jakie informacje i w jakiej proporcji zostaną 
wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania.

- Dwie lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności.

- Możliwość regulacji podświetlania klawiszy oraz jasności wbudowanych ekranów dotykowych.

- Zasilacz UPS wbudowany.

Odtwarzanie, edycja, programowanie

- Główny zmieniacz z przyciskami Go +, Go -, Pauza oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami A/B o 
długości 100mm (+/- 10mm).

- Co najmniej 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w zmotoryzowany suwak i trzy przyciski) 
umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie. 

- Sekcje minimum 35 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do 
odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. 

- Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków kontrolerów.

- Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser.

- Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O.

- Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych.

- Wbudowane klasyczne koło do dimerów.

- 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych.



- Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana).

- Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej z możliwością 
zmiany jasności

- Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie.

- Możliwość cofnięcia 100 ostatnio wykonanych operacji (Undo).

- Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów.

- Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez narzędzie „color picker” uwzględniające 
mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. AW i tarcze kolorów.

- Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT lub XYZ

- Możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych urządzeń 
automatycznych, funkcją „Follow”-wskazywania na scenie miejsca w które mają świecić urządzenia 
bez potrzeby pozycjonowania za pomocą kół parametrów. 

- Możliwość tworzenia i programowania matryc z urządzeń oświetleniowych wraz z podglądem efektu 
programowania w trybie rzeczywistym (jasność, kolor, gobo, miniaturka pliku video) oraz dodania do 
matryc innych funkcji jak np. grupy, presety, macra. 

- Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, 
kanału oraz ich edycji.

- Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla każdego kanału, parametru w 
jednej scenie świetlnej.

- Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla efektów w jednej scenie 
świetlnej.

- Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8,16 i 24-bitowym.

- Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia 
samodzielnie plików opisowych w konsolecie.

- Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia 
wbudowane).

- Praca w trybie Multi-User (wielu użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym 
spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet.

- Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego kontrolera konsolety.

- Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do kanału w edytorze.

Archiwizacja, ew. możliwości rozbudowy

- Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych. (niedopuszczalne są rozwiązania z 
dyskiem typu HDD)

- Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX.

- Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu i komputera 
kieszonkowego (np. iPAD). Możliwość jednoczesnego podłączenia do 2 niezależnych paneli zdalnego 
sterowania. Możliwość sterowania poprzez protokół Telnet

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje zmotoryzowanych kontrolerów.

- Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same możliwości programowe co 
oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. 
praca jako backup.



- Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej pracy jako backup.

- Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na dwukierunkową wymianę 
danych włącznie z pozycją urządzeń oświetleniowych w przestrzeni.

- Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę danych, 
zarządzanie podstawowymi ustawieniami (np. zmiana rozdzielczości na wyjściu wideo) z pozycji 
konsolety, automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów.

- Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników położenia i wykorzystania ich do śledzenia światłem 
aktora na scenie lub elementów scenografii.

Dodatkowo do konsolety powinny być dołączone: 

1 szt. - Skrzynia transportowa na konsoletę.

2szt.     -  Dotykowy Monitor 22” LCD o rozdzielczości natywnej co najmniej FullHD (1920X1080)
      kompatybilny z oferowaną konsoletą

1 szt.    - Mysz bezprzewodowa laserowa działająca na dowolnej powierzchni
   - działająca na każdej powierzchni nawet na szkle;
   - trzy podstawowe przyciski (lewy, prawy, środkowy);
   - dodatkowe 2 przyciski boczne;
   - możliwość konfiguracji wszystkich przycisków poprzez dedykowane oprogramowanie;
   - rolka do przewijania góra, dół, prawo, lewo;
   - komunikacja bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz;

1kpl.        - Zdalne sterowanie bezprzewodowe:

               - oparte na sieci Wi-Fi i komputerze przenośnym typu tablet:
               - ekran 9,7 cala multi touch
               - min. rozdzielczość natywna 2048x1536 pikseli
                - pamięć flash 16GB
                - Wi-FI (802.11a/b/g/n)
                 oraz punkcie bezprzewodowego dostępu WI-FI 2,4 GHz:
               - kompatybilny z   2.4 GHz 54/108 Mbps with IEEE 802.11b/g
                - dwie anteny

wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie podstawowymi funkcjami konsolety lub 
programu off-line jak:

- wywołanie kanałów i parametrów urządzeń ruchomych i nadanie im dowolnych wartości
- zapisanie w/w zmian w pamięci wybranej komórce pamięci konsolety
- zachowanie tego samego szyku poleceń jak na konsolecie

1szt.      -  Konwerter sygnału Ethernet na DMX posiadający:

- Praca w protokołach: Natywnym dla oferowanej konsolety i Art.-Net
- Podświetlany wyświetlacz pokazujący aktualny stan urządzenia oraz funkcję poszczególnych 
wyjść/wejść DMX
-  8 złącza DMX które mogą replikować wejścia lub wyjścia konsolety oświetleniowej
- Możliwość dowolnego zarządzania wejściem i wyjściami DMX poprzez sieć Ethernet z poziomu 
konsolety lub komputera PC. Możliwość przydzielenia dowolnego z 256 obsługiwanych wyjść DMX do 
dowolnego ze złącz konwertera.
- Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit
- Oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet
- Opcjonalna możliwość powieszenia na konstrukcji oraz zamontowania linki zabezpieczającej
- Wbudowany zasilacz
- Możliwość zdalnej identyfikacji konwertera w sieci
- Możliwość zdalnej zmiany adresu IP oraz opisania indywidualnym tekstem każdego konwertera
- Możliwość zdalnego włączania/wyłączania podświetlenia wyświetlacza konwertera
- Możliwość awaryjnego zastąpienia konsolety z 4 wyjściami DMX w połączeniu z komputerem PC
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