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Nr postępowania 1/2009 

 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

(SIWZ) 
 
 
 
 

 
Przedmiot zamówienia: 
 

Dostawa instrumentów muzycznych do  Zespołu Szkół Muzycznych  

im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie 

 
I. Zamawiający 

Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego 
33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4 
tel. (014) 621 04 08, fax (014) 621 92 43 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego,  poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy,  zg z przepisami 
ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  /tekst jedn.: Dz. U.  
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 /. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:  

 
DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO  

Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie 
 
Instrumenty perkusyjne i dęte, objęte niniejszym zamówieniem powinny być fabrycznie 

nowe, nie używane, nie będące przedmiotem ekspozycji. 
Kontrabas może być instrumentem używanym, przygotowanym do gry przez lutnika.  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach 

technicznych i jakościowych niż n/w 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach poszczególnych 
zadań. 

Wspólna nomenklatura CPV 37300000-1 



3 

 

1) Zadanie nr 1   
 

Zadanie traktowane całościowo (dostawa wszystkich n/w instrumentów) 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 
wyprodukowanych w 2009 roku, następujących instrumentów muzycznych:  
 

 
1.1 Zestaw czterech kotłów symfonicznych 

Opis techniczny: 
-  kotły o wymiarach czary 32”, 29”, 26”, 23” 
-  czara wykonana z polimerowego materiału syntetycznego o sztywności 

zapewniającej jakość brzmienia zbliżoną do instrumentu o miedzianej czarze. 
-  czara instrumentu w kształcie głęboko tłoczonym (deep cambered) 
-  naciągi REMO Renaissance wyprodukowane w USA 

-  czara zawieszona bezpośrednio na ramie, z naciągiem opierającym się 
bezpośrednio na wardze czary 

-  zakres brzmienia każdego kotła do 1 oktawy 
-  precyzyjne i czytelne, łatwe w regulacji zegary strojenia, w układzie 

amerykańskim, umieszczone po bokach instrumentu 

- konstrukcja podwozia z lekkiego i trwałego odlewu aluminium o grubości 
pomiędzy 6 mm, a 26 mm 

- średnia stała wysokość kotła 875 mm 

- pedał strojenia działający płynnie, lekko i precyzyjnie w oparciu o mechanizm 
bez sprzęgłowy z możliwością ustawiania siły pracy za pomocą wygodnego 
pokrętła w dolnej części podwozia 

-  podwozie opierające się na trzech kołach, z czego jedno podwójne  umieszczone 
bezpośrednio pod pedałem strojenia dla zapewnienia łatwości w manewrowaniu 
instrumentem 

-  jeden z kotłów wyposażony w zintegrowany wieszak na pałki i klucz strojenia 
-  śruby strojenia wymagające specjalnego klucza w celu utrudnienia ingerencji  

w kalibracje naciągu osobom niepowołanym  

-  dwie pary pałek wytworzonych przez producenta instrumentu 
- komplet oryginalnych pokrowców zabezpieczających, wytworzonych przez 

producenta instrumentów 
-  cztery klucze do kalibracji naciągów 

Wymagania zamawiającego: 

-  instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
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1.2 Zestaw ośmiu tom-tomów koncertowych 
Opis techniczny: 
- Tom tomy koncertowe z jednostronnym naciągiem w rozmiarach: 6”x8”, 8”x8”, 

10”x10”, 12”x10”, 13”x11”, 14”x12”, 15”x14”, 16”x14”, 
-  korpus wykonany ze sklejki o grubości 7,2mm z klonu i brzozy 
- koloru czarnego, z widoczną strukturą drewna 

-  mocowanie do statywów nie ingerujące w korpus instrumentu z wyłączeniem 
tom-tom’u 6”x8” 

-  lekkie lugi jednośrubowe 

-  lekkie obręcze chromowane, 1,6mm 
-  naciągi REMO UT Clear 
-  masywne statywy na podwójnych nogach z płynną regulacją ustawienia tom-

tomów w oparciu u przegub kulowy 
-  1 komplet 

Wymagania zamawiającego: 

-  instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 

-  instrument musi być kompatybilny pod względem zastosowanych rozwiązań i 
estetyki osprzętu z oferowanym zestawem jazzowym z punktu 1.6 niniejszego 
zadania, w celu zapewnienia swobody konfiguracji 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  
i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 

 

 
1.3 Marimba Koncertowa,  

Opis techniczny: 
Marimba Professional Series M8550H Majestic lub równoważna 
-  skala 5 oktaw, C2 – C7 
-  strój A=442Mhz 

-  sztabki wykonane z sezonowanego drzewa różanego z Hondurasu 
-  szerokość sztabek od 76mm do 38mm 
-  grubość sztabek od 25mm do 19mm 

-  długość sztabek od 485mm do 185mm 
- rozmiary w 7 gradacjach 

-  pod najniższymi dźwiękami rury zawijane, z możliwością strojenia rezonansu 
-  rury ze specjalnego stopu metalu, w pełnej zabudowie, 
-  łatwa i płynna regulacja wysokości w zakresie od 90cm do 107cm za pomocą 

systemu korbowego ze składaną dźwignią, umieszczoną po zewnętrznych 
stronach instrumentu, zapewniająca możliwość zmiany wysokości za pomocą 
jednej ręki 

-  wózek solidny i stabilny, z częścią jezdną z odlewu aluminiowego, opartą na 
czterech łożyskowanych kołach o szerokości 25mm i średnicy 100mm 
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- pokrowiec zabezpieczający sztabki, oryginalny, wytworzony przez producenta 

instrumentu 
-  długość instrumentu: 270cm 
-  szerokość instrumentu: 91cm – 70cm 

-  waga 116,5kg 
-  sztuk 1 

Wymagania zamawiającego: 

-  instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
 

1.4 Wibrafon 
Opis techniczny: 
Wibrafon Artist Series V7530S Majestic lub równoważny 

-  skala 3 oktaw, F3 - F6 
-  strój A=442Mhz 

-  sztabki wykonane ze specjalnego stopu aluminium zapewniające ciepły i pełny 
dźwięk 

-  szerokość sztabek od 57mm do 38mm 

-  długość sztabek od 365mm do 178mm 
-  grubość sztabek 13mm  
-  rezonatory w zabudowie pełnej, strojone 

-  instrument w wykończeniu srebrnym 
-  pedał tłumienia o szerokości 87cm, na podwójnym zawieszeniu zapewniającym 

bezpośrednią reakcję tłumika, z regulowaną wysokością za pomocą śrub 

motylkowych 
-  instrument wyposażony w silnik napędzający pulsatory z płynną regulacją 

obrotów 

-  regulator prędkości obrotów umieszczony po prawej stronie grającego, poniżej 
linii sztabek 

-  przeniesienie napędu z silnika na pulsatory za pomocą jednego paska zębatego 

o szerokości 5mm, zapewniającego precyzję działania pulsatorów, 
-  pasek musi być chroniony ruchomą pokrywą zabezpieczającą przymocowaną do 

szkieletu instrumentu 
-   wózek solidny i stabilny, w całości czarny, z częścią jezdną z odlewu 

aluminiowego, opartą na czterech łożyskowanych kołach o szerokości 25mm i 

średnicy 100mm 
- belka łącząca części jezdne umieszczona na wysokości pedału tłumienia, 

stabilizowana statecznikami z odlewu aluminium w łukowatym kształceni 

-  łatwa i płynna regulacja wysokości instrumentu, w zakresie od 90cm do 115cm, 
za pomocą systemu korbowego umieszczonego po zewnętrznych stronach  
instrumentu, zapewniająca możliwość zmiany wysokości za pomocą jednej ręki 
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-  długość instrumentu 164cm 

-  szerokość od 78cm do 65cm 
-  waga 76kg 
-  sztuk 1 

Wymagania zamawiającego: 
-  instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 

instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  
i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 

  

 
1.5 Dzwonki orkiestrowe 
Opis techniczny: 

-  skala 2 ½ oktawy, G5 – C8 
-  strój A=442Mhz 
-  sztabki wykonane ze specjalnego stopu aluminium 

-  szerokość sztabek 32mm  
- grubość sztabek 9mm 

-  pudło rezonansowe drewniane z pokrywą wierzchnią zabezpieczającą 
-  lekki statyw do dzwonków składany 
-  długość 760mm 

-  szerokość od 470mm do 240mm 
-  waga 11kg 

Wymagania zamawiającego: 

-  instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
Wymaga się, by wyżej opisane instrumenty perkusyjne były wyprodukowane przez 

jednego producenta.  
 
 

1.6 Zestaw jazzowy 
Opis techniczny: 
Zestaw perkusyjny Mapex VX 5025 lub równoważny 

-  korpusy wykonane ze sklejki grubości 7,2mm  
-  obręcze 1,6mm 

-  mocowanie do statywów nie ingerujące w korpus tom-tomów 
-  rozmiary: 20”x16” bęben basowy, 10”x8” i 12”x9” tom-tom, 14”x11” floor tom, 

14”x5,5” werbel 

-  tom holder z płynną regulacją ustawienia tom-tomów w oparciu u przegub 
kulowy 

-  statyw łamany, statyw prosty, statyw do werbla, statyw hi-hat- solidne, z 
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podwójnymi nogami 

- krzesło perkusyjne z okrągłym siedziskiem i regulowaną wysokością  
-  wszystkie statywy należące do jednej linii wyposażenia 
-  pedał do bębna basowego 

-  komplet, sztuk 1 
Wymagania zamawiającego: 

-  instrument musi być kompatybilny pod względem zastosowanych rozwiązań  

i estetyki z oferowanym zestawem tom-tomów koncertowych opisanych  
w punkcie 1.2. niniejszego zadania, w celu zapewnienia swobody konfiguracji. 

- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
 

 
1.7 Zestaw talerzy perkusyjnych 
Opis techniczny: 
Zestaw talerzy Sabian linii B8 lub równoważny 

- hi-hat 14” 

- thin crash 16” 
- ride 20” 
- pokrowiec 

- komplet, sztuk 1 
Wymagania zamawiającego: 

- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
 

1.8 Trąbka 
Opis techniczny: 
Trąbka Schagerl Superior S2S lub równoważna 

–  złoty mosiądz – posrebrzana 
–  podwójna rurka ustnikowa 
–  ergonomiczne obniżone wentyle monelowe 

–  ciężkie kapsle 
–  grubość blachy 0,50 mm 

–  menzura ML 
–  w komplecie futerał oryginalny, wytworzony przez producenta instrumentu 
–  ustnik Schagerl 3C 

–  osprzęt 
-  1 sztuka 

Wymagania zamawiającego: 

- instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 
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-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
1.9 Trąbka 
Opis techniczny: 
Trąbka Schagerl S1L lub równoważna 

–  uszlachetniony złoty mosiądz – lakierowana  

- grubość blachy 0,50 mm 
–  podwójna rurka ustnikowa  
–  ergonomiczne obniżane wentyle monelowe 

–  krągliki zewnętrznie posrebrzane 
- ciężki kapsle 
–  menzura ML 

–  w komplecie futerał oryginalny, wytworzony przez producenta instrumentu 
–  ustnik Schagerl 7C  
–  osprzęt 

- 1 sztuka 
Wymagania zamawiającego: 

- instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 
instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 
1.10 Puzon 
Opis techniczny: 
puzon Schagerl TB-450GM lub równoważny 

-  puzon tenorowy z kwartwentylem 

–  czara głosowa ze złotego mosiądzu 
–  lakierowany 
–  suwak posrebrzany zewnętrznie i wewnętrznie 

–  menzura 13,89 mm 
–  duży wlot 
–  futerał destynowany do modelu, wytworzony przez producenta instrumentu 

–  ustnik 6 ˝ 
-  2 sztuki 

Wymagania zamawiającego: 
- instrument musi posiadać certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie 

instrumentu w 2009 roku 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  
i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
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2)Zadanie nr 2   
Zadanie traktowane całościowo (dostawa wszystkich n/w instrumentów) 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, 
następujących instrumentów muzycznych:  
  

 
2.1 flet  
Opis techniczny: 
Flet  Yamaha model YFL-211  

-  klapy zamknięte 
-  G offset (przesunięte G) 
-  mechanizm E 

-  flet wykonany ze srebra niklowego (tzw. nowe srebro), posrebrzany 
-  śruby Pivot: zwężane z główką  
-  poduszki z podwójną żółtą rybią skórką  

-  w komplecie futerał twardy wraz z pokrowcem i paskiem, wytworzony przez 
producenta instrumentu, oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji 

instrumentu. 
-  2 sztuki 

Wymagania zamawiającego: 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 
obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 
terenie kraju ( Polska); 

 
2.2 flet  
Opis techniczny: 

Flet  Yamaha model YFL-371  
-  klapy otwarte z zatyczkami 
-  G offset (przesunięte G) 

-  mechanizm E 
-  głowa wykonana ze srebra próby 925, korpus oraz mechanizm ze srebra 

niklowego (tzw. nowe srebro), posrebrzane 

-  śruby Pivot: zwężane z główką  
-  poduszki z podwójną żółtą rybią skórką  

-  w komplecie futerał twardy wraz z pokrowcem i paskiem, wytworzony przez 
producenta instrumentu, oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji 
instrumentu. 

- 2 sztuki 
Wymagania zamawiającego: 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 

obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 
terenie kraju ( Polska); 
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2.3 klarnet  
Opis techniczny: 
Klarnet Yamaha model YCL-450  

-  klarnet w stroju Bb , system francuski 
-  wykonany w całości z drewna Grenadilla 
-  17 klap i 6 pierścieni, mechanizm posrebrzany 

-  w komplecie futerał twardy, wytworzony przez producenta instrumentu, ustnik 
oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji instrumentu. 

- 1 sztuka 

Wymagania zamawiającego: 
-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 

obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 

terenie kraju ( Polska); 
 
2.4 klarnet  

Opis techniczny: 
Klarnet Buffet Crampon model E13  

-  klarnet w stroju Bb , system francuski 
-  wykonany w całości z drewna Grenadilla 
-  17 klap i 6 pierścieni, mechanizm posrebrzany 

-  w komplecie futerał-plecak, wytworzony przez producenta instrumentu, ustnik 
oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji instrumentu 

- 1 sztuka 

Wymagania zamawiającego: 
-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 

obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 

terenie kraju ( Polska); 
 
2.5 obój 
Opis techniczny 
Obój Fossati  model Tiery J20  

-  korpus z drewna Grenadilla 

-  system klapowy – conservatoire 
-  pełno kryty 

-  automat 
-  3 klapa oktawowa 
-  najniższa klapa B z klapą rezonującą 

-  płynne połączenie  H – Cis 
-  dodatkowa klapa F 
-  F widełkowe z dodatkowa klapą rezonacyjną 

-  klapy trylowe C-Cis , C-D 
-  klapa Fis z regulacją do klapy Gis 
-  klapy posrebrzane niklowo-srebrne 
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-  w komplecie futerał twardy wraz z paskiem, wytworzony przez producenta 

instrumentu,  oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji instrumentu 
-  1 sztuka 

Wymagania zamawiającego: 

-  zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 
obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 
terenie kraju ( Polska); 

 
2.6  fagot 
Opis techniczny: 
Fagot firmy MTP model Solo 2001  

-  korpus z drewna klonu górskiego, leżakowanego i sezonowanego  
-  23 klapy posrebrzane 

-  8 rolek 
-  dwa esy 
-  etui w formie plecaka, z paskami i z akcesoriami 

-   1 sztuka 
Wymagania zamawiającego: 

- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 
obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 
terenie kraju ( Polska); 

2.7 Saksofon 
Opis techniczny: 
Saksofon sopranowy Trevor James – Horn Revolution II 3640GD  

-  saksofon sopranowy w stroju Bb 
-  w komplecie dwie fajki, prosta i zakrzywiona, wykonane ręcznie 
-  złoty lakier, ręcznie grawerowany 

-  klapa wysokiego Fis 
-  śrubki regulacyjne mechanizmu H-B-A 
-  regulowane stopki klap F, E, D 

-  profilowana dźwignia „przedniego” F 
-  sprężynki z błękitnej stali 
-  regulowana, metalowa podpórka pod kciuk prawej ręki 

-  filcowe podkładki wyciszające pracę mechanizmu 
-  poduszki Pisoni, metalowe rezonatory 

-  w komplecie futerał twardy, wytworzony przez producenta instrumentu, ustnik, 
pasek oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji instrumentu 

-  1 sztuka  

Wymagania zamawiającego: 
- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 

obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 

terenie kraju ( Polska); 
 
2.8 Saksofon 
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Opis techniczny: 
Saksofon altowy Trevor James – CUSTOM SIGNATURE  

-  saksofon altowy w stroju Eb, 
-  saksofon ręcznie grawerowany, lakierowany 

-  korpus i fajka wykonane ręcznie 
-  korpus i kolano wykonane z różowego mosiądzu  
-  do wyboru trzy fajki, wykonane z: mosiądzu, różowego mosiądzu lub brązu 

-  mechanizm wykonany z mosiądzu 
-  klapa oktawowa z pierścieniem poprawiającym precyzję działania mechanizmu 

oktawowego 

-  ergonomiczny mechanizm 
-  klapa wysokiego Fis 
-  frontowy mechanizm F 

-  śrubki regulacyjne klap: H, B, A, F, E, D 
-  sprężynki z błękitnej stali 
-  regulowana, metalowa podpórka pod kciuk prawej ręki 

-  metalowa podpórka pod kciuk lewej ręki 
-  filcowe podkładki wyciszające pracę mechanizmu 

-  poduszki Pisoni, metalowe rezonatory 
-  podwójne ramię klap C i Cis 
-  perłowe przyciski klap (nie plastik) 

-  usztywniony mechanizm blokowania fajki z uchwytem na pulpit do nut 
-  w komplecie futerał, ustnik oraz akcesoria do czyszczenia i konserwacji 

instrumentu 

- 1 sztuka  
Wymagania zamawiającego: 
- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące - 

obejmujący również poduszki i regulacje mechanizmu) i  pogwarancyjny na 
terenie kraju ( Polska); 

 
 
3)  Zadanie nr 3   

Zadanie traktowane całościowo (dostawa wszystkich n/w instrumentów) 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrabasu lutniczego lub 
manufakturalnego   

 
 
3.1 Kontrabas 
Opis techniczny: 

- rozmiar ¾ 

- menzura 103-106 cm 
- struno ciąg i podstrunnica hebanowa 
- płyta wierzchnia świerkowa 
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- płyta tylna i boczki jaworowe 

- struny solowe 
- smyczek systemu francuskiego 
- w komplecie futerał 

- 1 sztuka 
Wymagania zamawiającego: 

- kontrabas powinien być ustawiony przez lutnika i  gotowy do gry 

- zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia instrumentu w siedzibie 
zamawiającego w dniu przetargu  

- zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące)  

i  pogwarancyjny na terenie kraju ( Polska); 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane lub wszystkie zadania.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach 
poszczególnych zadań. Zamówienie będzie traktowane całościowo dla każdego zadania 
(dostawa wszystkich wyszczególnionych w zadaniu instrumentów). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert na pojedyncze instrumenty. Oferty takie nie 
będą brane pod uwagę.  

 
Wykonawcy mogą występować wspólnie zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 z późniejszymi zmianami „Prawo zamówień publicznych”. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia  
któregoś z punktów powyższej specyfikacji. 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. 

 
IV. Termin Wykonania zamówienia 
 

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków:  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
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2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 Prawa zamówień publicznych,  
3) zapewniają autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
  

 Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować 
będzie wykluczeniem wykonawcy. 

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdz. V. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 
ustawy. 
  

  
VI.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu:  
 

1)  Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 24  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 
załącznik nr 3.  

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

5)  Dokumenty o których mowa w pkt. 2 – 4 powinny być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 
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 VII.  Na ofertę składają się 

  
1)  Formularz ofertowy – załącznik nr 1.  
2) Dokumenty wymienione w pkt. VI poz. 1-4 

3) Lista oferowanych instrumentów – załącznik Nr 4,  
4)  Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów – załącznik Nr 5,  
5)  Nazwa i dane adresowe podmiotów, który będą wykonywały naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne oraz czas gwarancji i przewidywany czas naprawy – załącznik Nr 6,  
6)  Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 7,  
7)  Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli 

osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego odpisu  
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej – w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność  

z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej.  
8)  Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum i zawarcia umowy w przypadku 

gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 
 
 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty dotyczącej części wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
sposobu oceny ofert:  

 
1) Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 
2). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać 
spełnianie kryteria: 

  

1. Cena oferty=80,00% 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak 

otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 80,00 %. 
  
  najniższa cena oferty 
Cena = ------------------------------ x 100 x 80 %. 
  cena oferty badanej 

  

2. Walory użytkowe i serwis=20% 
 
W ramach kryterium walory użytkowe i serwis oceniane będą następujące elementy: 

- walory użytkowe w kontekście środowiska użytkowania 
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w tym okres gwarancji i przewidywany czas 

ewentualnej naprawy instrumentu 



16 

 

 

Każdy z członków komisji przetargowej przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali 
od 0 do 10 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, 
obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią 

arytmetyczną uzyskanych punktów –przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 10 
punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą 
ustalono na 20,00%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 
            suma punktów oferty badanej 
Walory użytkowe i serwis = ------------------------------------------ x 100 x 20% 
                    max liczba punktów 

  
IX. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1.  Wykonawca określi cenę oferty w PLN netto i brutto wyrażoną cyfrowo i słownie. 
2. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na   wysokość 

ceny. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny  

z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych. 

 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert:  
 
1)  Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie strony 
oferty muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
zdekompletowania oferty.  

2) Zaleca się by każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.  
4) Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie 

brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.  

5) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie 

do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy 
lub innych dokumentów załączonych do oferty.  
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6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmieniać lub wycofać 

ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ……..”.  

7) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".  
8) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na środki ochrony prawnej. 

9) 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 udostępniane. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Prawa zamówień 
publicznych.  

10) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
11) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, 

na adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:  

 

„Dostawa  instrumentów muzycznych do  Zespołu Szkół Muzycznych  

im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie” 

Zadanie/a numer ............ 

Nie otwierać przed dniem ……………..2009 r. godz. 9:00“ 
 
oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.  

 
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:  
 

1)  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  
2)  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub  faksem.  

3)  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

4)  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na 
zadane pytania, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na 

mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.  
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5)  Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania 
źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  

6)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania 

ofert zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda 
wprowadzona przez zamawiającego zmiana zostanie doręczona wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego. 
  
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1)  Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2009 r. o godz. 9.00. Oferty należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego, 33-

100  Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr 07-A – Księgowość/Kadry w godz. 800-1400

4) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.07.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego:  

 Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 
4, pokój nr A1-2 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4)  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę i siedzibę wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w tych ofertach – art. 86 Prawa zamówień publicznych.  

5)  Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 4   
6) Termin związania ofertą -  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 
XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1)  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
2)  O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.  

3)  Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania 
umowy.  

  

XIV. Inne informacje 
 
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3) Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych. 
4) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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5) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy i części 

zamówienia jaką zamierza powierzyć podwykonawcom. 
8) W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustaw 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny (jeśli Prawo zamówień 

publicznych nie stanowi inaczej). 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.  

 
XVI. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  
 

Wacław Smoliński  
tel.: 0  601 500 912,  
fax: 014 621 92 43 

e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl 
 

XVII. Wadium 
 
Wadium nie jest wymagane 

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

 
1.  Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  

w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 

na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego.  
2.  Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej, 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu w okolicznościach 
opisanych w art. 184 ust. 1 a 

 

XIX. Załączniki 
 

Załącznikami do SIWZ stanowiącymi jej integralną część są: 
1. Formularz ofertowy  
2. Umowa 

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków z paragrafu 22 i 24 Prawo zamówień 
publicznych 

4. Lista oferowanych instrumentów 

5. Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów 
6. Wykaz podmiotów które wykonywały będą naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne . 
7. Wykaz podwykonawców  
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Załącznik nr 1  

…………………………………………………………  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  
 

 
 

OFERTA 

Dane Wykonawcy:  
Nazwa: 
.................................................................................................................................  

Adres: 
.................................................................................................................................  
Kod: 

.................................................................................................................................  
Tel./fax.: 
.................................................................................................................................  

NIP: 
.................................................................................................................................  

REGON: 
.................................................................................................................................  
 

e-mail: …………………………………………………………………………………………….…………………….  
 
strona www: ………………………………………………………………………………….………………………  

 
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym 

na.............................................................................................................................

..................................................................................... zadanie/a nr......................... 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę:  
 
Nr zadania  Cenna netto Podatek VAT Cena brutto Cena brutto słownie  
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Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
Ponadto oświadczamy, że:  
powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

do …………...................  
Udzielimy .......... miesięcznej gwarancji na dostarczone przez nas instrumenty  
i akcesoria muzyczne.  

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.  
Pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni.  

Na ....... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.  
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 1. ................................................................................  

 2. ................................................................................ 

 3. ................................................................................  

 4. ................................................................................ 

 5. ................................................................................ 

 6. ................................................................................ 

 7. ................................................................................ 

 8. ................................................................................ 

 9. ................................................................................ 

 10. ................................................................................ 

 
Zastrzeżenie Wykonawcy :  
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż 

wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione 
innym uczestnikom postępowania w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 

4.)  
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………….  
 (podpis upoważnionego przedstawiciela)  
 

 
 
Miejsce i data: ............................................ 
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Załącznik nr 2  

 
 

UMOWA Nr .... /2009 

 
Na dostawę instrumentów muzycznych roku dla   Zespołu Szkół Muzycznych 
im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie  

Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego (zwana dalej „Umowa”) zostaje 
zawarta w dniu.............. .2009 r.  
pomiędzy:  

Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego,  
NIP: 873 17 29 116 zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  

1………………………………………………. 
a  
...............................................................................................................................  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez:  
1………………………………………………… 

 
 
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 ze zmianami), została 
zawarta umowa następującej treści:  

 
§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa niżej wymienionych instrumentów 

muzycznych zgodnie z ofertą przetargową. 
 

Lp. Nazwa  Opis  ilość Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
zamówienia 
brutto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Razem                ……..           …….  
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Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne określone  

w zadaniu nr ............. tj. . Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz w ofercie 
Wykonawcy  
z dnia ...................2009 r. - do Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego  

w Tarnowie 
§ 2. 

1. Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne do siedziby Zamawiającego w terminie 

do dnia .............................. 
2. W dniu dostawy strony dokonają odbioru instrumentów i potwierdzą to protokołem 

odbioru. 

 
§ 3. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę:.................. zł 

brutto. (słownie:................................................................................................),  
w tym: kwota netto w wysokości ........... zł oraz podatek od towarów i usług VAT  
w wysokości ............ zł. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt dostawy instrumentów wraz  
z kosztami opakowania, transportu do siedziby Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego 
rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury oraz dokumentu potwierdzającego realizowanie dostawy (protokół odbioru). 

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego  
i Wykonawcę po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem. 

5.  Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.  Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - dokonywać bez pisemnej zgody 
zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na 
rzecz osób trzecich. 

 
§ 4. 

1.  W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo  

naliczania odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia umownego określonego 
w §3  za każdy dzień zwłoki. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
określonego w §3. 

3.  W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty wynagrodzenia 
określonego w §3 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 
ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostawie instrumentu zastrzega sobie 
prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia, nie 
rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia kar uzupełniających na 
zasadach określonych w k.c. 
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§5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na instrumenty 
objęte umową według warunków gwarancji podanych w załączniku do oferty, na 
okres co najmniej 24 miesięcy. 

2.  Termin gwarancji jakości liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru dostawy 
przedmiotu umowy. 

3.  Wykonawca dostarczy wraz z instrumentami karty gwarancyjne, w których określone 

będą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej 
gwarancji oraz certyfikaty wymagane przez Zamawiającego,  

 

§6. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 9. 

Integralna część niniejszej umowy stanowią: 

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2/ Oferta Dostawcy z dnia …………………… 
 

§ 10. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 

…………………………………  
pieczęć wykonawcy  
 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22  i 24 ustawy z dnia 29stycznia 
2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 ze 

zmianami) 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych  

Ja (imię i nazwisko):  
………………………………………………………………………………………………………………..  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):  

…………………………………………….…………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
oświadczam, że:  

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

 

…………………………………………………………………..  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)  
 

Miejsce i data: ............................................ 
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Załącznik nr 4  
……………………………..  
pieczęć wykonawcy  

 
 
Lista oferowanych instrumentów 

 

Lp. Nazwa i typ/model 
instrumentu/ 

Ilość Cena brutto Wartość 
brutto  

Razem 
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Załącznik nr 5  
………………………………..  
pieczęć wykonawcy  

 
 
 

 
Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów i akcesoriów 
muzycznych  

   
 

Lp. Nazwa Opis techniczny i wyposażenie 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 
 
……………………………………………………………..  

(podpis upoważnionego przedstawiciela)  
Miejsce i data: ............................................ 
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Załącznik nr 6  
………………………………  
pieczęć wykonawcy  

 
 
Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne  

i pogwarancyjne oferowanych instrumentów 
 
Lp. Nazwa 

instrumentu 
Nazwa podmiotu   Okres gwarancji Przewidywany 

czas naprawy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
………………………………………………………………  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)  

Miejsce i data: ............................................ 



  

 

Załącznik nr 7  
……………………………..  
pieczęć wykonawcy  

 
 
 

 
 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA  
    

 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Wykaz instrumentów 
przewidzianych  

do powierzenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

…………………..…………………………………………  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)  
Miejsce i data: ............................................  

 


