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Nazwa zadania: 

 

„Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR



 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Pałac Kultury Zagłębia  

Plac Wolności 1 

41-300 Dąbrowa Górnicza  

Centrala telefoniczna  - 32 733 88 00 

fax    - 32 733 87 87 

NIP    - 629-001- 58 -16 

REGON   - 240815408 

Strona intern.   - www.palac.art.pl 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm), zwanej dalej Ustawą, 

o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Nazwa zadania:  

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

Zadanie I 

Przedmiot główny  32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 

Przedmioty dodatkowe  32340000-8 Mikrofony i głośniki  

   32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 

Zadanie II 

Przedmiot główny  31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenie i wyroby elektryczne; oświetlenie 

Przedmioty dodatkowe  31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia (dot. Zadania I  i Zadania II): 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz 

z montażem i przeszkoleniem pracowników. 

2. Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane nie wcześniej 

niż w 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) i prawnych oraz 

powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu 

urządzeń. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt był w pełni kompatybilny ze sprzętem, który obecnie posiada 

Zamawiający  i jest wymieniony w załączniku Nr 6 do SIWZ. 

4. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, nośniki ze sterownikami 

oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas 

należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.  

5. Dostarczane sprzęty muszą spełniać warunki bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa, które upoważniają do 

wykorzystywania ich na scenie i używania w spektaklach, widowiskach, koncertach itp.  

6. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty 

wymagane przez prawo, potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski. Wszystkie 

urządzenia, stanowiące przedmiot urządzenia muszą posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE. 

7.  Zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2010 r., nr 

184 poz. 1240). 

8. Szczegółowy opis parametrów technicznych sprzętu znajduje się w Specyfikacji technicznej sprzętu (minimalne 

parametry techniczne) stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 7/I oraz załącznik Nr 7/II do SIWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac 

Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem oraz do wniesienia i montażu sprzętu w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego.  



 

 

10. Wykonawca po montażu dostarczonego sprzętu przeszkoli z zakresu jego obsługi wytypowanych pracowników 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca udziela 12/24/36/48* miesięcznej gwarancji (* zgodnie z deklaracją ofertową) na dostarczony sprzęt 

nagłośnieniowy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego wykonania przedmiotu umowy bez wad 

i usterek. Wykonawca udziela 12/24/36/48* miesięcznej gwarancji (* zgodnie z deklaracją ofertową) na dostarczony 

sprzęt oświetleniowy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego wykonania przedmiotu umowy bez 

wad i usterek. 

12. Rozwiązania równoważne 

Wskazane w SIWZ znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych 

dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący. w związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu 

zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.  

W związku z tym : 

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych 

i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie 

zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację zadania w zgodzie z dokumentacją 

techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 

 

4. Zamówienia częściowe i zamówienia uzupełniające (dot. Zad. I i i Zad. II) 

4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia częściowego na Zadanie i i (lub) Zadanie II. Wykonawca może 

złożyć ofertę na Zadanie I i (lub) Zadanie II. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego.  

 

5. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin realizacji zamówienia (dot. Zad. I i Zad. II) 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia –– od daty podpisania umowy 

ZZaakkoońńcczzeenniiee  rreeaalliizzaaccjjii  zzaammóówwiieenniiaa  – do 30 dni od daty podpisania umowy 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków  

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 

ust.1 Ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 

8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

8.1.2.1. Zadanie I 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał min. 2 

dostawy polegające na dostarczeniu sprzętu nagłośniającego o wartości sprzętu nie mniejszej niż 200 000,00 zł 

brutto w ramach każdej dostawy 
 

8.1.2.2. Zadanie II 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał min. 2 

dostawy polegające na dostarczeniu sprzętu oświetleniowego o wartości sprzętu nie mniejszej niż 500 000,00 zł 

brutto w ramach każdej dostawy. 
 

 

 



 

 

Uwagi: 

1. Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, wykonania robót 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia jest szerszy od powyżej określonego 

przez Zamawiającego należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, 

przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego 

kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie 

o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku 

doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 

 

8.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

8.1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

(dot. Zad. i i Zad. II) 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

8.1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy (dot. Zad. I i Zad. II) 

 

Uwagi: 

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów przedstawił dokumenty 

określone w pkt. 9.2. SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 8.2. SIWZ 

powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.1., 8.2. SIWZ będzie dokonana w oparciu 

o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 wg formuły: “spełnia – nie spełnia”. 

 

9. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (dot. Zad. I i Zad. II) 

9.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda 

następujących dokumentów:  

9.1.1. Oświadczenia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana 

data podpisania); 

9.1.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3/I i (-lub) 3/II (wskazana 

data podpisania), z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt. 8.1.2 SIWZ. 

 

Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów dotyczy dostaw pozwalających 

wykazać, iż Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 8.1.2 (dot. zadania I i II). SIWZ. w wykazie nie należy 

podawać informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie – Zamawiający nie ocenia 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy (zdanie 2) - 

dotyczy zadania i i II. 

 

 



 

 

Uwagi: 

1. Dowodami o których mowa w pkt 9.1.2. są: 

a) poświadczenie,  

b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a Uwag. 

2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa 

w pkt 9.1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa w ust. 1 Uwag. 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, także 

w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów  

9.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ (wskazana data podpisania); 

9.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

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

o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

9.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

9.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

9.3. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

– załącznik nr 5 do SIWZ (wskazana data podpisania) - wymagany oryginał dokumentu. 

 

 

UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), 

zwanej dalej „uokik”: 

1. Grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego 

przedsiębiorcę; 

2. Przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie 

są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność 

w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby 

nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli 

podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

3. Przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 



 

 

prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego), 

d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez 

takiego przedsiębiorcę. 

g. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami. 

 

9.4. Do oferty należy przedłożyć (dot. Zad. I i Zad. II): 

9.4.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 /I i (lub) Załącznik Nr 1/II do SIWZ (wskazana data podpisania) 

9.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) 

9.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie 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 zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia rzeczonych zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

 

Uwagi: 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2., 9.2.3. i 9.2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a Uwag powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. b Uwag, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1 Uwag 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. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, 

na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

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

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 



 

 

9. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 

Kodeksu karnego. w razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający 

zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. – zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania. 

10. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają 

zwrotowi przez Zamawiającego.  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dot. Zad. I i Zad. II) 
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udział 

w postępowaniu określone w pkt. 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 

z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. 

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2. i 9.3. SIWZ podpisane 

przez każdego z nich lub przez Pełnomocnika w imieniu każdego z nich. Dokumenty i oświadczenie wymienione 

w pkt. 9.1.1. i 9.1.2. SIWZ oraz Formularz ofertowy wymieniony w pkt. 9.4.1. składają wszyscy Wykonawcy wspólnie 

lub Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.  

10.3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

11. Wadium ( dotyczy Zad. I i Zad. II ) 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( dotyczy Zad. I i Zad. II) 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty (dot. Zad. I i Zad. II) 

13.1. Zasady ogólne 

 13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. 

 13.1.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

 13.1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści 

Art. 93 ust. 4 ustawy. 

13.2. Forma oferty 

13.2.1 Oferta musi być sporządzona: 

- w języku polskim,  

- w 1 egzemplarzu, 

- w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

13.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

13.2.3. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

13.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, 

(czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

13.3. 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były 

trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności.  

 

14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ (dot. Zad. I i Zad. II) 

Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 

ustawy. 

 

15. Zebranie Wykonawców (dot. Zad. I i Zad. II) 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści niniejszej SIWZ. 



 

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami (dot. Zad. I i Zad. II) 

16.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

merytorycznych przetargu jest: Dawid Orpych – Z-ca Dyrektora  

16.2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został określony w pkt 26 SIWZ. 

 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ( dotyczy Zadania I i Zadania II) 

17.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1 41-300 

Dąbrowa Górnicza II piętro pokój 330 Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:  

 

 

Do dnia 

 

24.02.2015r. 

 

godz. 

 

09:30 

  

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) 

należy opisać następująco:  

 

Pałac Kultury Zagłębia  Nazwa i adres Wykonawcy  

41-300 Dąbrowa Górnicza, 

Plac Wolności 1 

 

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:” 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

i (-lub) 

 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

Nie otwierać przed dniem: 24.02.2015r. godz. 10:00 

 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty ( dotyczy Zadania I i Zadania II) 

18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty  

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty przed terminem składania ofert. 

18.2. Zmiana złożonej oferty  

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"ZMIANA dot. zad.". w przypadku złożenia kilku “ZMIAN dot. zad.” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA NR dot. zad.”  

18.3. Wycofanie złożonej oferty  

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji 

przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. 26 SIWZ.  

  

19. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1 Dąbrowa Górnicza, 

sala konferencyjna I 

 

  

W dniu 
24.02.2015r. 

 

 o godz. 

 

10:00 

 

20. Tryb otwarcia ofert  

20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia na każde zadanie. 

20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 

"WYCOFANIE dot. zadania". Takie oferty zostaną niezwłocznie odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany 

zostaną dołączone do oferty. 

20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym na każde zadanie: 

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 



 

 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 

20.5. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

20.6. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, o których mowa poniżej w pkt. 20.1. i 20.4 b), c) niniejszej SIWZ. 

 

21. Zwrot ofert złożonych po terminie składania ofert  

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 

 

22. Termin związania ofertą ( dotyczy Zadania I i Zadania II) 

22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj.  

 

 

 

22.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22.3. Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ustawy.  

 

23. Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty i rozliczeń ( dotyczy Zadania I i Zadania II) 

23.1. Przez cenę oferty na Zadanie i Zamawiający rozumie cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

podaną w tabeli w pkt. 2 Formularzu ofertowego (zał. nr 1/I do SIWZ) stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych 

brutto i ilości podanych w poz. od 1 do 43 oraz cen w poz. 44, 45, 46. Przez cenę oferty na Zadanie II Zamawiający 

rozumie cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną w tabeli w pkt. 2 Formularzu ofertowego 

(zał. nr 1/II do SIWZ) stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości podanych w poz. od 1 do 15 oraz 

cen w poz. 16, 17, 18. 

23.2. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku.  

23.3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych 

polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23.4.Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 

w szczególności: 

- cenę urządzeń, 

- koszty dostawy oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza, 

- koszty świadczenia gwarancyjnego. 

23.5. Cena ofertowa winna uwzględniać założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen. 

23.6. Cena brutto za całe zadanie oraz ceny jednostkowe brutto zostaną ustalone na cały okres trwania umowy i nie będą 

podlegały zmianom z zastrzeżeniem zmiany podatku VAT, o których mowa w pkt. 25.4.2.1 SIWZ. 

 

24. Kryteria oceny ofert ( dotyczy Zadania I i Zadania II) 

 

24.1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:  

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1.   Cena (C) 96 % 

 

96 punktów 

 

 2. Okres gwarancji 4%  

 

4 punkty 

 

 

24.2. Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według wzoru:  

 


 C

 C

OB

NKC 96 pkt  

 gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

 do dnia 25.03.2015r. 



 

 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

24.3. W przypadku kryterium „Okres gwarancji” ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej 

w pkt. 3 Formularza ofertowego (odpowiednio zał. nr 1/I i (-lub) 1/II do SIWZ): 

- w przypadku zadeklarowania 12 miesięcy oferta otrzymuje 0 pkt; 

- w przypadku zadeklarowania 24 miesięcy oferta otrzymuje 2 pkt, 

- w przypadku zadeklarowania 36 miesięcy oferta otrzymuje 3 pkt. 

- w przypadku zadeklarowania 48 miesięcy oferta otrzymuje 4 pkt. 

 

24.4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta Wykonawcy wynosi – 100 pkt. 

24.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie 

punktowej.  

24.6.W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej 

spośród nich cenie.  

24.7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy Zad. I i Zad. II) 

25.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty 

podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 ustawy z zastosowaniem regulacji art. 92 ust. 2 ustawy.  

25.2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 

ust.1 pkt 2) ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy. 

25.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia: 

25.3.1. Dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  

25.3.2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy) – 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej – umowę spółki. 

25.4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

25.4.1 W zakresie zmiany terminów: 

25.4.1.1 W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, na skutek siły wyższej co oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

25.4.2. W  pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

25.4.2.1. Zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych: 

a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny jednostkowe brutto nie 

ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny jednostkowe brutto zostaną 

pomniejszone z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 

25.4. 2.2. Zmian przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

25.4.2.3. Zmian zaoferowanego sprzętu po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na równoważny, tj. o parametrach 

nie gorszych niż określone w SIWZ, w przypadku gdy nastąpi wycofanie danego modelu z produkcji i oficjalnych 

kanałów dystrybucji, zmiany te nie będą powodować wzrostu cen jednostkowych przedmiotu umowy. 

25.5. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu. 

25.6. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie 

strony. 

25.7. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

25.8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 8/I i (-lub) 8/II do SIWZ – projekt 

umowy. 

 

26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (dotyczy Zad. I i Zad. II) 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku gdy 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. faksem lub 

mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (faksem) – nr faksu 32 733 87 

87; e-mail: sekretariat@palac.art.pl 

 



 

 

27. Środki ochrony prawnej (dotyczy Zad. I i Zad. II) 

27.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy 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 niniejszej ustawy. 

27.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

27.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

27.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

27.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

27.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

27.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 

ustawy.  

27.8. 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 on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

27.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

27.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 27.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 27.3. SIWZ. 

27.11. Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

27.12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

27.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

27.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

27.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy. 

 

28. Podwykonawstwo (dotyczy Zad. I i Zad. II) 

28.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

28.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca 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. 

28.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

29. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu (dotyczy Zad.I i Zad. II) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 



 

 

30. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ  

Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów: 

L.p. Oznaczenie załącznika 
Nazwa załącznika 

 

 1 
Załącznik nr 1/I, 1/II 

 
Formularz ofertowy  

 2 Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy 

3 Załącznik Nr 3/I, 3/II Wykaz dostaw 

 4 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 5 Załącznik nr 5 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

6 Załącznik nr 6 Wykaz posiadanego sprzętu 

 7 Załącznik nr 7/I, 7/II  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia  

8 Załącznik nr 8/I, 8/II Wzór umowy 

 

   

 

  

Zatwierdził: 

Dyrektor PKZ - Małgorzata Majewska 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1/I do SIWZ 

Dot. Zadanie i  

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  

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

 

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

 

adres………..................................................................................................................... ......................................................... 

 

NIP.............................................................................................REGON...................................................... ........................... 

 

telefon.................................................... email.......................... .............................faks.................................................... 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  

 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz 

warunki zawarcia umowy przyjmuje bez zastrzeżeń. 

 

2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 7/I do SIWZ po 

ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 

 

Lp. Nazwa sprzętu 

Model /symbol 

producenta 

oferowanego przez 

Wykonawcę sprzętu 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

Wartość brutto 

w PLN  

(poz. 5 x 6) 

1 2 4 5 6 7 

1. Odtwarzacz, rejestrator 

CDR SD USB 

 1   

2. Odtwarzacz CD, MP3  1   

3. Mikrofon wokalowy, 

pojemnościowy 

 3   

4. Mikrofon instrumentalny, 

dynamiczny 

 6   

5. Mikrofon instrumentalny, 

pojemnościowy 

 10   

6. Mikrofon pomiarowy  1   

7. Mikrofon do perkusji  6   

8. Mikrofon do instrumentów 

basowych, perkusji 

 2   

9. Mikrofon 

wielkomembranowy 

 2   



 

 

10. Mikrofon przypinany  10   

11. Di-box aktywny  6   

12. Di-box pasywny, 

dwukanałowy  

 4   

13. Odbiornik stacjonarny + 

zasilacz 

 4   

14. Nadajnik do ręki  4   

15. Nadajnik miniaturowy 

typu „body pack” 

 4   

16. Mikrofon nagłowny  4   

17. Spliter do systemu 

bezprzewodowego 

 1   

18. Zasilacz do splitera  1   

19. Antena do systemu 

bezprzewodowego 

 2   

20. Kabel antenowy 4m  2   

21. Kabel antenowy 5m  2   

22. Kabel antenowy 11m  2   

23. Wzmacniacz mocy  2   

24. Monitor podłogowy  8   

25. Przenośny zestaw 

nagłośnieniowy  

 1   

26. Statyw głośnikowy 

aluminiowy do 200 cm 

 1   

27. Kabel głośnikowy 

zakończony złączami 

Speakon 20m 

 2   

28. Kabel głośnikowy 

zakończony złączami 

Speakon 10m 

 8   

29. Kabel głośnikowy 

zakończony złączami 

Speakon 5m 

 8   

30. Kabel instrumentalny 5m.  10   

31. Kabel instrumentalny 10m  10   



 

 

32. Kabel instrumentalny 15 

m. 

 5   

33. Statyw mikrofonowy, 

niski, łamany  

 8   

34. Statyw mikrofonowy 

wysoki, łamany 

 14   

35. Statyw mikrofonowy 

chóralny, wysoki, łamany 

z przeciwwagą 

 2   

36. Ramię do statywu 

chóralnego 

 2   

37. Statyw mikrofonowy, 

niski, łamany do stopy 

 2   

38. Kable zasilające – 

przedłużacze 

 1   

39. Wielofunkcyjny 

odtwarzacz mp3/CD 

 1   

40. Kolumna frontowa  4   

41. Kolumna frontfill  4   

42. Słuchawki studyjne  2   

43. Jednostka systemu 

interkomowego, 8 

kanałowa w komplecie 

z mikrofonem na gęsiej 

szyjce i zestawem 

słuchawkowym 

 1   

44. Oprogramowanie, 

urządzenia sterujące do 

sprzętu 

    

45.  Szkolenie pracowników      

46. Montaż     

RAZEM  

3. Na wszystkie sprzęty udzielam 12 / 24 / 36 / 48* miesięcy gwarancji. 

* Niepotrzebne skreślić (brak jakiegokolwiek skreślenia będzie traktowany jako deklaracja „12 miesięcy) 

4. Deklaruję  (-jemy) realizację zadania w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

5. Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia spełnia warunki bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa 

i upoważnia do wykorzystywania na scenie i używania w spektaklach, widowiskach, koncertach itp., a w szczególności 

oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk 

(Dz. U. z 2010 r., nr 184 poz. 1240).  



 

 

7. Oświadczam(-y), że wszystkie elementy dostarczanego sprzętu będą fabrycznie nowe (nie używane), wyprodukowane 

nie wcześniej niż 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 

i prawnych oraz będą pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego 

typu urządzeń. 

8. Przyjmuję (-jemy) do wiadomości, iż w przypadku, gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru, Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przeze mnie sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą 

i wymaganiami SIWZ. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają mnie.  

9. Akceptuję (-jemy) termin płatności do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury. 

10.Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 

przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

11. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam, że:  

 

 - wykonam zadanie siłami własnymi  

 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

   * niepotrzebne skreślić 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy 

  

 

 

 

 

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy: 

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy 

  

 

 

 

 

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

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

Data                                                             Podpis i pieczątka osób(-y)  

        wskazanych w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub  

posiadających pełnomocnictw



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1/II do SIWZ 

Dot. Zadanie II 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  

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

 

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

 

adres………..................................................................................................................... ......................................................... 

 

NIP.............................................................................................REGON................................................................... .............. 

 

telefon.................................................... email.....................................................faks.............................................................. 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  

„Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” 

 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz 

warunki zawarcia umowy przyjmuje bez zastrzeżeń. 

 

2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 7/II do 

SIWZ po ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 

 

Lp. Nazwa sprzętu 

Modelu /symbol 

producenta 

oferowanego przez 

Wykonawcę sprzętu 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

Wartość brutto 

w PLN 

(poz. 5 x 6) 

1 2 4 5 6 7 

1.  Reflektor typu ruchoma 

głowa z optyką wraz 

z uchwytami i linką 

zabezpieczającą  

 8   

2. Reflektor typu ruchoma 

głowa z optyką typu Spot 

wraz z uchwytami i linką 

zabezpieczającą  

 6   

3. Reflektor typu ruchoma 

głowa typu WASH 

w technologii LED wraz 

z uchwytami i linką 

zabezpieczającą  

 6   

4. Przewody do reflektorów   14   

5. Reflektor profilowy wraz 

z palnikiem, katem 15-30 

stponi uchwytem i linką 

zabezpieczającą  

 6   



 

 

6.  Reflektor profilowy wraz 

z palnikiem, katem 25-50 

stopni uchwytem i linką 

zabezpieczającą  

 6   

7. Reflektor teatralny z optyką 

PC z skrzydełkami, 

palnikiem 1000W oraz linką 

zabezpieczającą i wtyczkami  

 12   

8. Reflektor teatralny z optyką 

FR z skrzydełkami, 

palnikiem 1000W oraz linką 

zabezpieczającą i wtyczkami 

 8   

9. Reflektor teatralny z optyką 

PC z skrzydełkami, 

palnikiem 2000W oraz linką 

zabezpieczającą i wtyczkami 

 8   

10 Reflektor teatralny z optyką 

FR z skrzydełkami, 

palnikiem 2000W oraz linką 

zabezpieczającą i wtyczkami 

 8   

11 Projektor profilowy z zoom 

12-30 stopni 

 4   

12 Projektor profilowy z zoom 

22-50stopni 

 4   

13 Projektor profilowy z zoom 

10-22 stopni 

 4   

14. Wytwornica mgły   1   

15. Wytwornica dymu   1   

16. Oprogramowania urządzenia 

sterujące do sprzętu  

    

17. Szkolenie pracowników      

18. Montaż     

RAZEM  

 

 



 

 

3. Na wszystkie sprzęty udzielam 12 / 24 / 36 / 48* miesięcy gwarancji. 

* Niepotrzebne skreślić (brak jakiegokolwiek skreślenia będzie traktowany jako deklaracja „12 miesięcy”) 

4. Deklaruję (-jemy) realizację zadania w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia warunki bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa i upoważnia 

do wykorzystywania na scenie i używania w spektaklach, widowiskach, koncertach itp., a w szczególności oświadczam, 

że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 

września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2010 r., nr 

184 poz. 1240).  

7. Oświadczam (-y), że wszystkie elementy dostarczanego sprzętu będą fabrycznie nowe (nie używane), wyprodukowane 

nie wcześniej niż 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 

i prawnych oraz będą pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego 

typu urządzeń. 

8. Przyjmuję (-jemy) do wiadomości, iż w przypadku, gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru, Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przeze mnie sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą 

i wymaganiami SIWZ. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają mnie.  

9. Akceptuję( -jemy) termin płatności do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury. 

10.Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 

przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

11. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam, że:  

 

 - wykonam zadanie siłami własnymi  

 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

  * niepotrzebne skreślić 

 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy 

  

 

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy: 

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy 

  

 

 

 

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

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

Data         Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w 

dokumencie upoważniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub  

posiadających pełnomocnictwo 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ 

Dot. Zadania I i (-lub) Zadania II 

 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

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

 

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

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

i (-lub) 

 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 

z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

określone w art. 22 ust. 1 Pzp, który stanowi, iż: 

 

 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 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.” 

       

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

Data          ………………………………...  

         Podpis i pieczątka osób(y)wskazanych  

        w dokumencie upoważniającym do występowania 

       w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za 

składanie nieprawdziwych zeznań. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3/I do SIWZ 

Dot. Zadania I 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

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

 

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

 

NAZWA ZADANIA: 

 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

 

WYKAZ  

głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

Lp. 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

Daty wykonania 

zamówienia 

/rozpoczęcie –

zakończenie 

/pełne daty dd/mm/rrrr/ 

 Podmiot, na rzecz którego 

usługa została wykonana 

Wartość dostawy 

brutto 

1.  

 

 

  

 

 

 

2.     

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające ich należyte wykonanie. 

 

Uwagi  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z 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 za dowody, 

o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ uznaje się: 

a) poświadczenie,  

b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a Uwag. 

2. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa 

w pkt 9.1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa w ust. 1 Uwag. 

3. w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

 

 

 

 

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

Data         Podpis i pieczątka osób(-y) 

       wskazanych w dokumencie upoważniającym do  

        występowania w obrocie prawnym 

         lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 

składanie nieprawdziwych zeznań. 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3/II do SIWZ 

Dot. Zadania II 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

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

 

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

 

NAZWA ZADANIA: 

 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

WYKAZ  

głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Daty wykonania 

zamówienia 

/rozpoczęcie –

zakończenie 

/pełne daty dd/mm/rrrr/ 

 Podmiot, na rzecz którego 

usługa została wykonana 

Wartość dostawy 

brutto 

1.  

 

 

  

 

 

 

2.     

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające ich należyte wykonanie. 

 

Uwagi  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z 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 za dowody, 

o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ uznaje się: 

a) poświadczenie,  

b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a Uwag. 

2. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa 

w pkt 9.1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa w ust. 1 Uwag. 

3. w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

 

 

 

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

Data         Podpis i pieczątka osób(-y) 

       wskazanych w dokumencie upoważniającym 

        do występowania w obrocie prawnym 

        lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 

składanie nieprawdziwych zeznań 

 

 

 

 



 

 

 

 

          ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ 

Dot. Zadania I i (-lub) Zadania II 

 

 

WYKONAWCA (nazwa i adres): 

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Oświadczam (my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.:  

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

i (-lub) 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

gdyż nie zachodzą w stosunku do nas (mnie) przesłanki określone w art. 24 ust.1 ustawy w brzmieniu: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) uchylony 

1a) uchylony 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

 z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  

 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 



 

 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 

lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawna, spółka partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub 

osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 

organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 

 

……………..       ........................................... 

Data        Podpis i pieczątka osób(-y)wskazanych w dokumencie 

        upoważniającym do występowania  

       w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia wymagane jest przedłożenie przez te podmioty dokumentów wymienionych w pkt. 9.2. SIWZ. – w tym 

niniejszego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

Dot. Zadania I i (-lub) Zadania II 

 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

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

 

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

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 

Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

i (-lub) 

 

Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy:  

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331, z późn. zm.) 

 

L.p Nazwa podmiotu Adres podmiotu  

   

   

   

 

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

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

 Data        Podpis i pieczątka osób(-y) 

      wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania  

      w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

 

 

 

 

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

 Data        Podpis i pieczątka osób(-y) 

      wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania 

       w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

      

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2 

 

  

 

  

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za 

składanie nieprawdziwych zeznań. 

 

  

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ 

 

 

Wykaz posiadanego sprzętu na scenie PKZ 

  MODUŁ i – SYSTEM KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA     

1 ASL DS1640. Pulpit rack 16 kanałów szt. 1 

2 ASL DS4000M. Jednostka centralna systemu interkomowego szt. 1 

3 ASL DS73. Interfejs wejścia, wyjścia interkomu cyfrowego szt. 1 

4 ASL DS74. Interkom cyfrowy zlecenia szt. 1 

5 ASL DS830. Pulpit stołowy 8 ch szt. 2 

6 ASL DS88. Hub interkomowy 1 wejście/8 wyjść. szt. 1 

7 ASL GML45E. Mikrofon typu gęsia szyja szt. 3 

8 ASL BELTPACK DS. 290 szt. 1 

9 ASL HS-1/D. Headset pojedyncza słuchawka z mikrofonem dynamicznym szt. 3 

11 Pulpit Inspicjenta szt. 1 

  MODUŁ II – GŁOŚNIKI i REGULATORY     

1 APART EVOL-20. Regulator głośności 20W/100W. szt. 43 

2 APART MP16-G. Głośnik nascienny typu projektor, moc 20W. szt. 2 

3 APART SM6W Głośnik naścienny 6W/100V RMS szt. 85 

  MODUŁ III – ZEGARY SYNCHRONICZNE CZASU RZECZYWISTEGO     

1 BODET NANOTIME. Zegar "matka" szt. 1 

2 Switch sygnałów zegarów czasu rzeczywistego szt. 1 

  MODUŁ IV – SYGNALIZACJA AKCJI SCENICZNEJ     

1 Gniazdo Inspicjenta szt. 4 

2 SP-200. Sterownik świateł akcji scenicznej szt. 1 

3 SA-ZP. Moduł światła akcji scenicznej szt. 1 

4 Tablica z napisem CISZA szt. 13 

5 Sygnalizator akcji scenicznej szt. 5 

  MODUŁ V – SYGNALIZACJA AKCJI SCENICZNEJ     

1 Generator siatki CYP EL-41PIP szt. 1 

2 Monitor podglądu 24" NEC MultiSync EA244WMi szt. 1 

3 Uchwyt monitora podglądu szt. 1 

4 Oświetlacz podczerwieni szt. 1 



 

 

5 Zasilacz oświetlacza podczerwieni szt. 1 

6 Konwerter SDI/HDMI DELTA SDI/HDMI-3 szt. 3 

  MODUŁ VI – SYSTEM DYSTRYBUCJI i WZMOCNIENIA SYGNAŁU AUDIO     

1 YAMAHA MTX5D. Matryca cyfrowa 30 wejść, 16 wyjść, złącze DANTE, protokół 

YDIF 

szt. 1 

2 YAMAHA MY8ADDA96. Karta analogowa, 8 wejść, 8 wyjść szt. 1 

3 YAMAHA XMV8140. Wzmacniacz 8 x 140W, współpraca z cyfrowym protokołem 

YDIF 

szt. 1 

4 YAMAHA XMV4140. Wzmacniacz 4x140W, współpraca z cyfrowym protokołem 

YDIF 

szt. 1 

5 RODE NT55. 2 parowane mikrofony z osłonami i kapsułami o charakterystyka 

dookólnej 

szt. 2 

6 Router WiFi szt. 1 

7 Tablet iPad WiFi z oprogramowanie do sterowania matrycą cyfrową wraz z kasetą 

instalacyjna do pulpitu inspicjenta 

szt. 1 

8. System SHURE SLX4 zakres częstotliwości 838-866 MHz oraz spliter SHURE UA845   

  SYSTEM MULTIMEDIALNY z OPCJĄ DIGITAL SIGNAGE      

1 NEC V423. Monitor LCD szt. 6 

2 NEC Wall Mount PDW S 32-55 L. Uchwyt montażowy naścienny do monitora LCD szt. 6 

3 CYP PU-8H8HBTE. Matryca HDBaseT HDMI/Ethernet 8x8, POE szt. 1 

4 CYP PU-507 RX. Odbiornik sieci HDbaseT, POE szt. 6 

5 Serwer mediów szt. 1 

  SYSTEM NAGŁOŚNIENIA     

1 Meyer Sound CQ-2 szt. 2 

2 Meyer Sound MM4-XP szt. 4 

3 Meyer Sound MPS-488HPp szt. 1 

  SYSTEM STEROWANIA OBWODAMI REGULOWANYMI 

i NIEREGULOWANYMI OŚWIETLENIA SCENICZNEGO 

    

1 Kompaktowy Interfejs HDL BUS-Pro - TCP/IP, model SB-DN-1IP szt. 1 

2 Zasilacz (230VAC/24VDC, 750mA) magistrali HDL BUS-Pro, model SB-DN-PS750 szt. 1 

3 Moduł logiczny HDL, model SB- DN- Logik 960 szt. 1 



 

 

4 Moduł DMX HDL, model SB-DN-48DMX szt. 1 

5 Panel DLP HDL, model SB-DLP-MEU szt. 3 

6 Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. 1 wejście x 6 wyjść, izolowanych optycznie 

sygnału DMX. Przystosowany do montażu w systemie rack 19" wyposażony w gniazda 

XLR 3 pin. Model PX094-3 

szt. 2 

7 Profesjonalny ściemniacz klasy AC o mocy 12 x 2300 W, model PXM214 szt. 12 

  WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIA SCENICZNEGO     

1 Chamsys MagicQ MQ200 PRO 2014 szt. 1 

2 Konsoleta oświetleniowa ETC Smartfade ML48 szt. 1 

3 EVO64CYC – Naświetlacz asymetryczny wykonany w technologii LED, RGBAWN 

zkładający się z 4 naświetlaczy 

szt. 10 

4 PAR64LED 36x3W – Reflektor PAR64 LED wraz z uchwytem, krótki, 36 x 3W szt. 16 

5 ADB C201 - reflektor żarowy z optyką PC o mocy 2kW wraz z palnikiem, uchwytem, 

linką oraz wtyczką 

szt. 2 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 7/I do SIWZ 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do UMOWY  

Dot. Zadania I 

 

Specyfikacji technicznej sprzętu nagłaśniającego (minimalne parametry techniczne) 

 

Nazwa zadania:  

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem 

i przeszkoleniem pracowników 

 

LP Opis przedmiotu zamówienia - minimalne parametry techniczne Ilość 

1 odtwarzacz, rejestrator CDR SD USB 

 

 Połączenie rejestratora audio stereo nośników półprzewodnikowych / CD, 

wykorzystuje jako nośnik nagrań karty SD, CF lub pamięć przenośną USB, jak 

również płyty CD-R/CD-RW, nagrywanie i odtwarzanie plików WAV oraz MP3, 

bezpośrednie nagrywanie płyt audio CD, kopiowanie ścierzek z pamięci na płyty 

data CD, kopiowanie ścieżek z płyt CD do pamięci (płyty data CD oraz audio 

CD), wysokość 1U montowany w racku, tryby odtwarzania: wszystkie pliki, 

katalog, listy, jeden plik, losowy, powtarzany, odtwarzanie 24-bitowych plików 

WAV, kontrola szybkości odtwarzania +- 16% oraz kontrola wysokości dźwięków 

+- 6 półtonów, funkcje auto cue, auto ready oraz call, odtwarzanie przyrostowe, 

odtwarzanie z ostatniej pozycji (resume), odtwarzanie mono mix, odtwarzanie 

z połaczonych urządzeń (sterowanie jednego urządzenia drugim), nagrywanie 

zsynchronizowane (automatyczne nagrywanie inicjowane poziomem sygnału 

wejściowego), przełączalny kompresor, automatyczne lub manualne zwiększanie 

numeru ścieżki, funkcja flash start (do 20 ścieżek), funkcje edycji plików WAV 

(dzielenie, łączenie, usuwanie, zmiana nazwy), wyświetlanie informacji tag ID3 

oraz CD-Text, konwerter częstotliwości próbkowania, funkcja dither, funkcja 

power-on play (odtwarzanie z użyciem zegara), wbudowany zegar pozwalający na 

wprowadzenie czasu, funkcja key lock (blokada klawiszy), analogowe 

symetryczne wejście/wyjście XLR, analogowe niesymetryczne wejście/wyjście 

RCA, cyfrowe współosiowe wejście/wyjście SPDIF, szeregowy port kontroli D-

sub 9-pin RS-232C, równoległy port kontroli D-sub 25-pin, funkcja fader 

start/stop, funkcja EOM, gniazdo klawiatury komputera (PS/2 lub USB) - edycja 

nazw katalogów i plików oraz zdalna kontrola, dołączony pilot przewodowy (min. 

5m) 

1 

 

2 odtwarzacz CD, MP3 

 

 Profesjonalny odtwarzacz materiału audio z płyt CD (CD-DA, CD-R, CD-RW) 

pamięci USB, kart SD. Obsługuje takie formaty plików jak WAV, MP3, MP2, 

WMA i AAC. Możliwość zapisu z płyt CD do SD/SDHC lub nośnika USB 

w formacie MP3 lub WAV. Obsługuje CD-TEXT, I3/WMA/AAC. Ochrona przed 

wstrząsami. Urządzenia posiadają wyjścia symetryczne i niesymetryczne, wyjście 

słuchawkowe z regulacją poziomu, koncentryczne i optyczne wyjścia cyfrowe. 

Bezprzewodowy pilot w komplecie. Funkcja auto pause. 

1 

 

3 Mikrofon wokalowy, pojemnościowy 

 

 Typ przetwornika: pojemnościowy ,Wykres kierunkowości: superkardioidalna, 

Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 50 Hz-20 kHz, Czułość (1Hz): -52,5 

dBv/Pa/2,37 mV/Pa, Równoważny szum własny: 23,5 dB(A), Ciśnienie 

akustyczne: 140,5 Db. 

3 

4 Mikrofon instrumentalny, dynamiczny 

 Typ przetwornika: dynamiczny 

Wykres kierunkowości: kardioidalna  

Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 40Hz-15kHz 

Czułość (1 kHz): -54,5 dBv/Pa/1,88Mv/Pa 

Główka z poliwęglanu z siatką wykonaną ze stali 

6 

 



 

 

5 Mikrofon instrumentalny, pojemnościowy 

 

 Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz do 20 kHz, płaska krzywa wykresu 

charakterystyki, niski poziom szumów własnych i wysoki poziom sygnału 

wyjściowego, niski poziom zniekształceń w szerokim zakresie impedancji 

obciążenia, kardioidalna chrakterystyka kierunkowości, jednolita w całym 

zakresie częstotliwości i symetryczna względem osi mikrofonu, niska podatność 

na zakłócenia radiowe, przełączalna charakterystyka w zakresie niskich 

częstotliwości: flat, podcięcie 6 lub 18 dB/oktawę, blokowany przełącznik tłumika 

0dB/10 dB, zasilanie fantomowe DIN 45596 - napięcie od 12 do 48 Vdc, stalowa 

konstrukcja, możłiwośc pracy na otwartej przestrzeni w szerokim zakresie 

temperatur oraz wilgotności, przetwornik pojemnościowy, pasmo przenosszenie 

20 Hz - 20 kHz, czułość(1kHz): -45dBV/Pa / 5,6mV/Pa, równoważny szum 

własny 18 dB(A), ciśnienie akustyczne pad off:136 dB pad on: 146 dB. 

10 

6 Mikrofon pomiarowy 

 

 Precyzyjny mikrofon pomiarowy, pasmo przenoszenia nie węższe niż 15-

20000Hz, Charakterystyka kierunkowości dookólna, impedancja nie większa niż 

600 ohm. 

1  

7 mikrofon do perkusji 

 Mikrofon dynamiczny do instrumentów perkusyjnych typu klips, charakterystyka 

kardioidalna, pasmo przenoszenia nie węższe niż 40-18,000 Hz, impedacja nie 

większa niż 350 Ohm. 

 

6 

8 Mikrofon do instrumentów basowych, perkusji 

 

 Mikrofon dynamiczny, do instrumentów basowych o charakterystyce 

superkardioidalnej, pasmo przenoszenia nie węższe niż 20Hz-10000Hz, 

maksymalny SPL nie mniejszy niż 174 dB, impedancja nie większa niż 150 ohm. 

2 

9 mikrofon wielkomembranowy 

 

 Typ przetwornika: pojemnościowy Wybór charakterystyk: dookólna, 

szerokokardioidalna, kardioidalna, hyperkardioidalna, ósemkowa, Czułość: 

23mV/Pa (-33BV) +/- 0,5 Db SNR: 88 dB Trzy rodzaje tłumików wstępnych:-

6dB, -12dB, -18dB Zakres dynamiki: 134dB 

2 

10 mikrofon przypinany 

 

 Typ przetwornika: pojemnościowy Charakterystyka: kardioidalna Pasmo 

przenoszenia:40 Hz – 20 kHz Filtr dolnozaporowy 80Hz 12 db /oktawa Czułość:-

49 dB (3,5mV) Impedancja:50 Ohm Maksymalny poziom wejściowy: 149 dB spl, 

1kHz przy 1% THD Zakres dynamiki:122 dB, 1kHz przy maksymalnym SPL 

Stosunek S/N: 67 dB, 1 kHz przy 1 Pa Zasilanie Phantom: 11-52 V DC, 3,5mA 

Przełącznik: Flat, roll-off Uchwyty w komplecie 

10 

11 di-box aktywny 

 Wejście: 

Wejścia aktywne symetryczne/niesymetryczne 

impedancja: 1MOhm (jack) 20KOhm (XLR) 

Złącza:2x Jack, 1x XLR 

maksymalny poziom wejściowy: 30 dBu 

tłumik: 30dB (przełączny) 

Wyjście: 

Wyjście izolowane transformatorowo, symetryczne 

impedancja: 300Ohm 

złącze XLR 3p. 

Maksymalny poziom wejściowy: 10 dB przy obciążeniu powyżej 2KOhm 

Minimalne obciążenie: 600 Ohm 

Poziom szumów własnych: -100dBu dla pasma 20Hz – 20Khz 

nieważonego z rezystorem 10KOhm na wejściu 

Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20 kHz 

Zniekształcenia harmoniczne: <0,01% przy 1 kHz, +4dBu 

6 



 

 

Zasilanie +48V Phantom 

Pobór mocy: <10mA 

 

12. di-box pasywny, dwukanałowy  

 

 Dibox pasywny, dwukanałowy, minimalny zakres dynamiki 135 dB, stosunek 

sygnał/szum nie mniejszy niż 119 dB, maksymalny sygnał wejściowy nie 

mniejszy niż +19 dB, pasmo przenoszenia nie węższe niż 10-40 kHz, 

zniekształcenia własne nie większe niż 0,006%, Obudowa stalowa, wejścia nie 

mniej niż 2x1,4” na jeden kanał, wyjście 1x XLR na każdy kanał 

4 

13.  odbiornik stacjonarny + zasilacz 

 

 Zakres częstotliwości: 516- 865 MHz Liczba częstotliwości nośnych: maks. 1680 

Liczba presentów: 12 Szerokość pasma roboczego: 42MHz Dewiacja szczytowa: 

+/- 48kHz Typ kompandera:HDX Pasmo przenoszenia:25Hz – 18 kHz Stosunek 

S/N:>110 dB (A) Zawartość zniekształceń harmonicznych:<0,9% Złącze 

antenowe;2xBNC, 50 Ohm Złącze audio: XLR, 6,3mm Poziom wyjściowy audio 

(zbalansowany): XLR: +18dBu maks. Poziom wyjściowy audio 

(niezbalansowany) Jack: +12 dBu maks. 

4 

14. nadajnik do ręki 

 

 Typ przetornika: dynamiczny Charakterystyka: Superkardioida Moc wyjściowa 

nadajnika:10mW Czas pracy nadajnika: >8 godzin Czułość audio: 1,6mV/Pa 

Maksymalne natężenie dźwięku: 154 (SPL) 

4 

15. nadajnik miniaturowy typu „body pack” 

 

 Zakres częstotliwości: 516- 865 MHz Liczba częstotliwości nośnych: maks. 1680 

Szerokość pasma roboczego;42 MHz Typ kompandera: HDX Pasmo 

przenoszenia: 80Hz-18kHz Stosunek S/N: >110 dB (A) Zawartość zniekształceń 

harmonicznych: <0,9% Złącze audio: jack 3,5mm Moc wyjściowa nadajnika: 

30mW 

4 

16. mikrofon nagłowny 

 

 Typ przetwornika: elektretowy, nagłowny Charakterystyka: superkardioidalna 

Czułość: 1,6mV/Pa Maksymalne natężenie dźwięku aktywne: 150 dB 

4 

17. spliter do systemu bezprzewodowego 

 

 Szerokopasmowy spliter antenowy 2x 1:4 lub 1x1:8 Pasmo częstotliwości: 500 do 

870 Mhz przy -3 dB Maksymalny pobór mocy: 2,0A 

1 

18. zasilacz do splitera 

 

 Zasilacz do splitera antenowego 

1 

19. antena do systemu bezprzewodowego 

 

 Pasywna antena kierunkowa UHF do transmisji odbioru sygnału z odbiorników 

i nadajników systemu bezprzewodowego. Kąt promieniowania 100 st. Zysk 4dB 

2 

20. kabel antenowy 4m  

 

 Żyła wewnętrzna: linka 19x0,18, miedź 0,91mm, diaelektryk: PE spieniony 

2 



 

 

2,95mm, rodzaj ekranowania: miedź cynowana, oplot 95%, powłoka zewnętrzna 

czarna, pcv 4,95 mm, długość 4 m 

21. kabel antenowy 5 m  

 

Żyła wewnętrzna: linka 19x0,18, miedź 0,91mm, diaelektryk: PE spieniony 2,95mm, 

rodzaj ekranowania: miedź cynowana, oplot 95%, powłoka zewnętrzna czarna, pcv 

4,95 mm, długość 5m 

2 

22. kabel antenowy 11m  

 

Żyła wewnętrzna: linka 19x0,18, miedź 0,91mm, diaelektryk: PE spieniony 2,95mm, 

rodzaj ekranowania: miedź cynowana, oplot 95%, powłoka zewnętrzna czarna, pcv 

4,95 mm, długość 11 m 

2 

23. wzmacniacz mocy 

 

 limiter Peak Plus z kontrolą ataku, powrotu i progu, syntezator subharmonicznych, 

3 tryby pracy wentylatorów, podgląd temperatury układów zintegrowane, rączki 

do przenoszenia, oprogramowanie oraz system 50 presetów, 2 ohm stereo, na 1 

kanał: 3000 W, 4 ohm stereo, na 1 kanał: 2100 W, 8 ohm stereo, na 1 kanał: 650 

W, 4 ohm mostek, mono: 6000 W, 8 ohm mostek, mono: 4200 W, odpowiedź 

częstotliwościowa: 20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB), SNR: 100 dBA, przesłuchy 

międzykanałowe : >70 dB, impedancja nominalna wejściowa: 20 kΩ 

symetrycznie, 10 kΩ niesymetrycznie 

2 

24. monitor podłogowy 

 

 System: dwudrożny, obudowa bass-reflex, monitor/kolumna frontowa, Zakres 

częstotliwości (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz, Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 75 Hz - 

20 kHz, Propagacja nominalna: 70° x 70°, Tryby pracy kolumny: pasywny lub bi-

amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem, Częstotliwość podziału: 2.2 kHzMoc 

(ciągła/muzyczna/szczytowa): Pasywnie: 800 w / 1600 w / 3200 W, Bi-amp LF: 

800 w / 1600 w / 3200 W, Bi-amp HF: 75 w / 150 w / 300 W, Maksymalny 

poziom SPL: 130 dB SPL szczytowo, Skuteczność (1W @ 1m): 95 dB SPL 

w trybie pasywnym, Przetwornik LF: 1 x JBL 2206H, średnica 305 mm (12") 

Vented GapCooled, Przetwornik HF: 1 x JBL 2432H, średnica cewki 75 mm (3"), 

ciśnieniowy, magnes neodymowy, Impedancja: tryb pasywny: 8Ohm, Bi-amp LF: 

8Ohm, Bi-amp HF: 8Ohm, Obudowa: symetryczna dla monitora o grubości do 20 

mm, Instalacja/transport: gniazdo dla sztycy lub statywu o średnicy 35 mm, 2 

punkty M10, dwie rączki po bokach obudowy, Wykończenie: czarne tworzywo 

DuraFlex, Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, 

akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz, Gniazda przyłączeniowe: 2 gniazda 

NL-4 Neutrik Speakon, po jednym na bocznych ścianach 
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25. przenośny zestaw nagłośnieniowy  

 

 Kolumny: 2 drożna kolumna frontowa/monitor 10", max SPL: 124dB, 1000W, 

zarządzanie przez bluetooth, 2-kanałowy mikser z wejściami XLR-1/4", trzy 

punkty podwieszenia M10. Mikser: 8 wejść mono, 4 wejścia stereo, 4 powroty 

stereo z regulacją poziomu, 4 wyjścia aux (2pre, 2 post), wyjścia direct out 

przełączane pre/post, wyjście cyfrowe S/PDIF, tłumik 100mm, inserty w torch 

mono i sumie, zintegrowane uchwyty montażowe do racka. Odtwrzacz: Cd-player, 

odtwarzacz płyt CD, kart SD i pamięci USB,. Skrzynia: skrzynia transportowa 19" 

8HU z mechanizmem uchylnym, szufladą 2HU i listwą zasilającą 

1  

26. statyw głośnikowy aluminiowy do 200 cm 

 

 komplet 2 sztuk wraz z pokrowcem, wymiary podstawy Ø 1100 mm, waga 2 

kg/szt., wysokość minimalna 1470 mm, wysokość maksymalna 2180 mm, kolor 

1 

 

 



 

 

czarny, maksymalne obciążenie 60kg, materiał aluminium 

27. kabel głośnikowy zakończony złączami Speakon 20m 

 

 przewodnik z czystej miedzi 2x2,5mm, złacze speakon 

2 

28. kabel głośnikowy zakończony złączami Speakon 10m 

 

 przewodnik z czystej miedzi 2x2,5mm, złacze speakon 

8 

29. kabel głośnikowy zakończony złączami Speakon 5m 

 

 przewodnik z czystej miedzi 2x2,5mm, złacze speakon 

8 

30. kabel instrumentalny 5m 

 

 Kabel ogólnego przeznaczenia 2x0,22mm2, ekran spiralnu 6,1 mm, czarny. Jack 

3,5 mono srebrny platerowanie kontaktu nikiel, rozmiar łącza 6,35mm, 

współczynnik natężenie prądu 10A, odporność izolacji 2000Mohm, rodzaj 

mocowania szczypce do kabli, rodzaj połączenia lutowane, warunki pracy od -

25stC do 75 stC 

10 

31. kabel instrumentalny 10m 

 

 Kabel ogólnego przeznaczenia 2x0,22mm2, ekran spiralnu 6,1 mm, czarny. Jack 

3,5 mono srebrny platerowanie kontaktu nikiel, rozmiar łącza 6,35mm, 

współczynnik natężenie prądu 10A, odporność izolacji 2000Mohm, rodzaj 

mocowania szczypce do kabli, rodzaj połączenia lutowane, warunki pracy od -

25stC do 75 stC 

10 

32. kabel instrumentalny 15 m 

 

 Kabel ogólnego przeznaczenia 2x0,22mm2, ekran spiralnu 6,1 mm, czarny. Jack 

3,5 mono srebrny platerowanie kontaktu nikiel, rozmiar łącza 6,35mm, 

współczynnik natężenie prądu 10A, odporności izolacji 2000Mohm, rodzaj 

mocowania szczypce do kabli, rodzaj połączenia lutowane, warunki pracy od -

25stC do 75 stC 

5 

33. Statyw mikrofonowy, niski, łamany do stopy 

 

 Statyw do mikrofonu, niski, do stopy, podstawa składana na trójnogu, ciężka, 

końcówka gwintu 3/8", wysokość stała 28cm, ramię teleskopowe, wysuwane 

o regulowanej długości w granicach 42,5 – 72,5cm, Wykonanie: rury 

cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie 

elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego.  

8 

34. statyw mikrofonowy wysoki, łamany 

 

 Statyw do mikrofonu, wysoki, łamany, podstawa składana, końcówka gwintu 3/8", 

wysokość min: 100cm, max:230cm, nóżki z regulowaną średnicą, zakończone 

nasadką gumową, ramię poziome zakończone gwintem 3,8". Wykonanie: rury 

cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie 

elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego 

14 

35.  Statyw mikrofonowy chóralny, wysoki, łamany z przeciwwagą 

 

 Statyw mikrofonowy, wysoki, prosty chóralny. Wysuwany z trzech części. 

Regulowana wysokość w granicach 185-440cm. Podstawa składana na trójnogu. 

Wykonanie: rury cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny 

półmatowy, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku 

ciśnieniowego. w komplecie z dedykowanym pokrowcem transportowym. 

2  

36. Ramię do statywu chóralnego 

 

 Dwuczęściowe, wysuwane ramię do statywu chóralnego. w komplecie 

z przeciwwagą. Regulowana długość w zakresie 1,1– 2m. Wykonanie: rury 

cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie 

elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego 

2 

37. Statyw mikrofonowy, niski, łamany do stopy 2 



 

 

 

 Statyw do mikrofonu, niski, do stopy, podstawa składana na trójnogu, ciężka, 

końcówka gwintu 3/8", wysokość stała 28cm, ramię teleskopowe, wysuwane 

o regulowanej długości w granicach 42,5 – 72,5cm, Wykonanie: rury 

cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie 

elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego.  

38. kable zasilające – przedłużacze 

 

 Okablowanie zasilające wykonane na bazie przewodu H07RN-F 3x1,5mm 

o długosci 100m wraz z 20 sztukami rozgałęziaczy potrójnych gumowych 

z zatyczką IP44 oraz 20 sztukami wtyczek przenośnych gumowych IP44 

1 

 

39. Wielofunkcyjny odtwarzacz mp3/CD 

 Wielofunkcyjny odtwarzacz mp3/CD z 2-kanałowym mikserem audio oraz 

sterownikiem MIDI z wyjściami XLR służącymi do podłączenia aktywnych 

kolumn głośnikowych lub wzmacniacza. Wbudowane dwa wyświetlacze LCD 

wyświetlające dane z każdego kanału.Odtwarzacz wyposażony w dwa porty USB 

i dwa sloty na karty SD Opis input: wejście 2 x CD(podłączone), 2 x Line, 1 x 

Aux, 1 x Mic. Wbudowane dwa kanały pro Wbudowany pomocnicze wejście 

minijack Regulacja głośności każdego kanału, regulacja Master level i Mic level. 

Funkcja singletrack na każdym kanale. Funkcja blokady tempa Funkcja szybkiego 

odczytywania płyt CD/mp3 

1 

40. Kolumna frontowa  

 Kolumna głośnikowa z wbudowanymi wzmacniaczami i elektroniką 

optymalizującą pasmo przenoszonych częstotliwości, fazę i zabezpieczenia. Ze 

względu na ograniczoną ilość miejsca, oraz konieczność maksymalnego 

wykorzystania zaplecza, system nagłośnienia sceny powinien zawierać jedynie 

elementy aktywne, eliminując tym samym konieczność używania długich kabli 

głośnikowych i umieszczania obudów zbiorczych wzmacniaczy i sterowań 

w bezpośredniej bliskości sceny. Pasmo częstotliwości roboczych nie mniejsze niż 

35Hz do 18kHz Głośnik niskotonowy 15” Głośnik wysokotonowy o przetworniku 

min.4” Moc wzmacniaczy wewnętrznych w sumie nie mniejsza niż 

1200WKonektor XLR wejściowy i XLR wyjściowy do łączenia kolejnych kolumn 

Przyłącze zasilania sieciowego zabezpieczone przed wypięciem Wbudowany 

zasilacz musi być zabezpieczony przed nagłymi skokami napięcia i zapewniać tzw 

„miękki start” (bez niebezpiecznego dla głośników „stuku” przy włączaniu 

i wyłączaniu) Wbudowany limiter zabezpieczający głośniki przed nadmiernym 

wychyleniem membran i przegrzaniem Skuteczność nie mniejsza niż 136dB (SPL 

peak) Kąt promieniowania maksymalnie 80° w poziomie i 40° w pionie Wymiary 

zewnętrzne nie większe niż 540x765x565 cm (szer/wys/gł) Waga nie większa niż 

60kg Obudowa drewniana, kolor czarny 

4 

41. Kolumna frontfill 

 Miniaturowa kolumna głośnikowa, aktywna. Zakres częstotliwości roboczych 

minimum 130 Hz - 17 kHz; kąt propagacji poziomej/pionowej dla częstotliwości 

powyżej 3kHz: 80°/80°; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniej 

niż 112 dB; przetwornik szerokopasmowy o średnicy 4”; wbudowany wzmacniacz 

o mocy nie mniejszej niż 220W; obudowa z odlewu aluminiowego będąca 

równocześnie elementem chłodzącym wzmacniacz; uchwyty mocujące 

pozwalające na montaż do ścian i sufitów pod różnym kątem; złącza wejściowe 

z konektorem zawierającym sygnał audio i zasilanie z zewnętrznego 

zasilacza/dystrybutora sygnałowego obsługującego do 8 kolumn tego typu 

4 

42. Słuchawki studyjne  

 Typ: Zamknięte, dynamiczne, Pasmo przenoszenia: 5Hz 35kHz, Impedancja: 250 

Ohm, Nominalny SPL: 96 dB, Nominalne zniekształcenia THD: <0.2%, 

Maksymalna moc wejściowa: 100mW, Izolacja otoczenia: 18dB (A), Waga: do 

2 



 

 

300g, Wtyk: mini jack 

43. Jednostka systemu interkomowego, 8 kanałowa w komplecie z mikrofonem na gęsiej 

szyjce i zestawem słuchawkowym 

 

 Cyfrowa stacja 8 kanałowa z wbudowanym głośnikiem, do rozbudowy systemu 

interkomowego. Współpraca z mikrofonem typu "gęsia szyja", wyświetlacze 

OLED, klawiatura numeryczna, funkcja speed dial. w komplecie mikrofon typu 

"gęsia szyja" oraz zestaw słuchawkowy. Całość kompatybilna z zainstalowanym 

w obiekcie systemem ASL DS4000M  

1 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 7/II do SIWZ 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do UMOWY  

Dot. Zadania II 

 

Specyfikacji technicznej sprzętu oświetleniowego (minimalne parametry techniczne) 

 

Nazwa zadania: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz 

z montażem i przeszkoleniem pracowników 

 

LP Opis przedmiotu zamówienia - minimalne parametry techniczne Ilość 

1 reflektor typu ruchoma głowa z optyką wraz z uchwytami i linką zabezpieczającą 

 

 Reflektor automatyczny wielofunkcyjny ( beam ,spot) typu „ruchoma głowa” 

Źródło światła lampa wyładowcza min. 280 w Zasilacz elektroniczny 

z automatycznym przełącznikiem zasilania 100-240V,50-60Hz Układ optyczny 

z płynnym zoom mieszczącym się w granicach min. 1,5°-2,5°, max 5°-10° dla 

beam i min 2°-5° do max 20°-40° dla spot Zdalne ustawianie ostrości Tarcza gobo 

min. 14 stałych Tarcza gobo rotacyjnych min 9 (wymiennych bez użycia narzędzi) 

Pryzma1 okrągła rotacyjna w obu kierunkach Pryzma 2 liniowa rotacyjna w obu 

kierunkach Płynnie regulowany efekt FROST Efekt Strobo z zmienną prędkością 

PAN 540° TILT 270°3 i 5 pin złącze XLR Złącze Ethernet Obsługa protokołów 

DMX 512, ART.- NET, RDM Czujnik grawitacyjny do pozycjonowania 

wyświetlacza Wbudowana bateria umożliwiająca personalizacje i adresowanie 

urządzenia bez podłączania do sieci Żarówka w komplecie 

8 

2 reflektor typu ruchoma głowa z optyką typu Spot wraz z uchwytami i linka 

zabezpieczającą 

 Reflektor automatyczny SPOT LED typu „ ruchoma głowa „Źródło światła moduł 

LED RGBW o mocy min 450 w Żywotność źródła światła min 20000 h Zasilacz 

elektroniczny z automatycznym przełącznikiem zasilania 100-240V,50-60Hz 

Układ optyczny z płynnym zoom mieszczącym się w granicach min 5°-10° do 

max 45°-°50 Zdalne ustawianie ostrości System mieszania kolorów RGBW Efekt 

RAINBOW z regulowaną prędkością w obu kierunkach Płynna regulacja 

temperatury barwowej Tarcza gobo min 9 stałych Tarcza gobo rotacyjnych min 7 

(wymiennych bez użycia narzędzi ) Przysłona Iris Pryzma min 3 krotna rotacyjna 

w obu kierunkach Płynnie regulowany efekt FROST Płynny dimer Efekt Strobo ze 

zmienną prędkością PAN 450 TILT 280 3 i 5 pin złącze XLR Złącze ethernet 

Obsługa protokołów DMX 512, ART.- NET, RDM Wbudowana bateria 

umożliwiająca personalizacje i adresowanie urządzenia bez podłączania do sieci 

Czujnik grawitacyjny 

6 

3 reflektor typu ruchoma głowa typu Wash w technologii LED wraz z z uchwytami i linką 

zabezpieczającą 

 

 Reflektor automatyczny typu „ruchoma głowa”WASH LED Źródło światła 

moduły LED RGBW min 37szt 15 w sztuka Żywotność źródła światła min 60000 

h Zasilacz elektroniczny z automatycznym przełącznikiem zasilania 100-240V,50-

60Hz Układ optyczny z płynnym zoom mieszczącym się w granicach min 8°-10° 

do max 55°-65° System mieszania kolorów RGBW Płynna regulacja temperatury 

barwowej Płynny dimer Efekt Strobo ze zmienną prędkością PAN 450 TILT 300 3 

i 5 pin złącze XLR Złącze Ethernet Obsługa protokołów DMX 512, ART.- NET, 

RDM Czujnik grawitacyjny do pozycjonowania wyświetlacza 

6 

4 przewody do reflektorów 

 

14 



 

 

 Przewód sygnałowy DMX o długości 10m zakończony złączami XLR 3 pin. 

Przewód DMX o przekroju nie mniejszym niż 2 x 0,25 mm2 i impedancji 

skutecznej 110 ohm i podwójnym ekranie, 

5 reflektor profilowy wraz z palnikiem, katem 15-30 stopni uchwytem i linką zabezpieczającą 

 

 Reflektor profilowy o kącie świecenia 15- 30 stopni 

Źródło światła żarówka min 750 w 240 V 

Obudowa z aluminium możliwość wymiany tubusów na inne o kątach 25-50 stopni 

Ostrość plamy świetlnej oraz rozsył kątowy regulowany  

Bez narzędziowa adjustacja lampy  

Cztery ramki profilowe, ramka na filtr koloru, slot do gobo szklanego lub metalowego slot na 

przysłonę iris  

Izolowany termicznie tylny uchwyt ułatwiający ustawianie reflektora  

Soczewki z powłoką antyrefleksyjną  

Minimalne natężenie plamy świetlnej z odległości 12 m przy kącie 15 stopni 1990lux dla 

żarówki 750 w 240 V Wymagana przysłona irysowa w zestawie oraz ramka na gobo i wtyka 

zasilająca  

 

6 

6 reflektor profilowy wraz z palnikiem, katem 25-50 stopni uchwytem i linką zabezpieczającą 

 

 Reflektor profilowy o kącie świecenia 25-50 stopni Źródło światła żarówka min 

750 w 240 V Obudowa z aluminium możliwość wymiany tubusów na inne 

o kątach 15-30 stopni Ostrość plamy świetlnej oraz rozsył kątowy regulowany 

Beznarzędziowa adjustacja lampy  

Cztery ramki profilowe, ramka na filtr koloru, slot do gobo szklanego lub metalowego 

slot na przysłonę iris Izolowany termicznie tylny uchwyt ułatwiający ustawianie 

reflektora  

Soczewki z powłoką antyrefleksyjną Minimalne natężenie plamy świetlnej 

z odległości 12 m przy kącie 25 stopni 990lux dla żarówki 750 w 240V Wymagana 

przysłona irysowa w zestawie oraz ramka na gobo i wtyka zasilająca 

6 

7 reflektor teatralny z optyką PC z skrzydełkami, palnikiem 1000W oraz linką zabezpieczającą 

i wtyczkami 

 

 Reflektor z soczewką płasko- wypukłą o mocy 1000W, kąt rozsyłu 7-61 stopni, 

siatką zabezpieczającą soczewkę ,ramką filtra koloru, przesłona ograniczająca 

czterolistna ,blokada uniemożliwiająca dostęp do komory żarówki gdy projektor 

podłączony jest do sieci, przewód zasilający z wtyczką ,średnica soczewki min 

150 mm Minimalne natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m przy kącie 7 

stopni min 3500 lux 

12 

8 reflektor teatralny z optyką FR z skrzydełkami, palnikiem 1000W oraz linką zabezpieczającą 

i wtyczkami 

 

 Reflektor z FRESNEL o mocy 1000W, kąt rozsyłu 13-59 stopni ,z siatką 

zabezpieczającą soczewkę ,ramką filtra koloru, przesłona ograniczająca 

czterolistna ,blokada uniemożliwiająca dostęp do komory żarówki gdy projektor 

podłączony jest do sieci, przewód zasilający z wtyczką ,średnica soczewki min 

150 mm Minimalne natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m przy kącie 13 

stopni min 1800 lux 

8 

9 reflektor teatralny z optyką PC z skrzydełkami, palnikiem 2000W oraz linką zabezpieczającą 

i wtyczkami 

 

 Reflektor z soczewką płasko- wypukłą o mocy 2000W, kąt rozsyłu 5-63 stopni, 

siatką zabezpieczającą soczewkę ,ramką filtra koloru, przesłona ograniczająca 

czterolistna ,blokada uniemożliwiająca dostęp do komory żarówki gdy projektor 

podłączony jest do sieci, przewód zasilający z wtyczką ,średnica soczewki min 

200 mm Minimalne natężenie plamy świetlnej z odległości 12 m przy kącie 5 

stopni min 4800 lux 

8 

10 reflektor teatralny z optyką FR z skrzydełkami, palnikiem 2000W oraz linką zabezpieczającą 

i wtyczkami 

 

8 



 

 

 Reflektor z FRESNEL o mocy 2000W, kąt rozsyłu 12-61 stopni ,z siatką 

zabezpieczającą soczewkę ,ramką filtra koloru, przesłona ograniczająca 

czterolistna ,blokada uniemożliwiająca dostęp do komory żarówki gdy projektor 

podłączony jest do sieci, przewód zasilający z wtyczką ,średnica soczewki min 

200 mm Minimalne natężenie plamy świetlnej z odległości 12 m przy kącie 12 

stopni min 1900 lux 

11 projektor profilowy z zoom 12-30 stopni 

 

 Reflektor profilowy z manualnie regulowanym kontem rozsyłu w przedziale 12-30 

stopni. Źródło światła palnik min 800W 240V Minimalne natężenie plamy 

świetlnej z odległości 10m przy kącie 12 stopni min 3850 lux Regulacja ramek 

profilowych, zoom, fokus, Iris i gobo powinna odbywać się za pomocą układu 

pierścieni lub innego adekwatnego umożliwiającego regulacje w pełnym zakresie 

wszystkimi ww przysłonami bez względu na pozycje operatora względem 

urządzenia w zestawie z reflektorem wymagana jest przysłona Iris ramka gobo 

ramka filtra koloru, żarówka ,uchwyt hakowy na rurę 50mm oraz linbka 

zabezpieczająca 

4 

12. projektor profilowy z zoom 22-50 stopni 

 

 Reflektor profilowy z manualnie regulowanym kontem rozsyłu w przedziale 22-50 

stopni. Źródło światła palnik min 800W 240 V Minimalne natężenie plamy 

świetlnej z odległości 10m przy kącie 22 stopni min 1550 lux Regulacja ramek 

profilowych, zoom, fokus, Iris i gobo powinna odbywać się za pomocą układu 

pierścieni lub innego adekwatnego umożliwiającego regulacje w pełnym zakresie 

wszystkimi ww przysłonami bez względu na pozycje operatora względem 

urządzenia w zestawie z reflektorem wymagana jest przysłona Iris ramka gobo 

ramka filtra koloru, żarówka ,uchwyt hakowy na rurę 50mm oraz linka 

zabezpieczająca 

 

4 

13.  projektor profilowy z zoom 10-22 stopni 

 

 Reflektor profilowy z manualnie regulowanym kontem rozsyłu w przedziale 10-22 

stopni Źródło światła palnik min 2000W 240 V Minimalne natężenie plamy 

świetlnej z odległości 12m przy kącie 10 stopni min 6100 lux Blokada 

uniemożliwiająca dostęp do komory żarówki gdy projektor podłączony jest do 

sieci w zestawie z reflektorem wymagana jest przysłona Iris ramka gobo ramka 

filtra koloru, przesłony kadrujące, żarówka ,uchwyt hakowy na rurę 50mm oraz 

linka zabezpieczająca 

4 

14. Wytwornica mgły 

 Pojemność zbiornika min 2 l Maksymalna wydajność min 2500m3/min 

Zintegrowany wentylator z regulowaną prędkością obrotów Zużycie płynu max. 

0,2 l na 1 godzine ciągłej pracy Sterowanie dmx Złącze XLR 3 i 5 pin Tryb 

czyszczenia automatycznego zapobiegający zatykaniu się urządzenia Moc grzałki 

min.600 w 

1 

15.  Wytwornica dymu  

 Moc grzałki min 1500W Wydajność min 650 m³/min Złącze XLR 3 i 5 pin 

Sterowanie DMX Czas gotowości do pracy max 9 minut Wielkość zbiornika na 

płyn min 8 litrów 

1 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 8/I do SIWZ 

Dot. Zadania I 

Projekt umowy 

 

UMOWA 

 

zawarta dnia …………….. w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej /41-300/ Plac Wolności 1 NIP 629-001-58-16 reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Majewską – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

………………………………………………………………………….....................................................................

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

zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U 

z 2013r. poz 907 z póżn.zm.) na „Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie I. Sprzętu 

nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” 

  

§ 1 

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje fabrycznie nowy sprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem 

oprogramowaniem i szkoleniem pracowników zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zwane dalej „przedmiotem umowy”. Dostarczany 

sprzęt musi być zgodny z parametrami określonymi w Specyfikacji technicznej sprzętu - zał. nr 1 do umowy. 

2. Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 

i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz 

jakościowe odnośnie do tego typu urządzeń. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt był w pełni kompatybilny ze sprzętem, który obecnie 

Zamawiający posiada. 

4. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, nośniki ze sterownikami 

oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, 

wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.  

5. Dostarczane elementy sprzętu muszą spełniać warunki bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa, które 

upoważniają do wykorzystywania ich na scenie i używania w spektaklach, widowiskach, koncertach itp.  

6. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty wymagane przez prawo, potwierdzające dopuszczenie przedmiotu umowy do używania na 

terenie Polski. Wszystkie urządzenia, stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać świadectwa 

bezpieczeństwa CE. 

7. Zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji 

i realizacji widowisk (Dz. U. z 2010 r., nr 184 poz. 1240). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, 

Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem oraz do wniesienia i montażu sprzętu 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca po montażu dostarczonego sprzętu przeszkoli z zakresu jego obsługi wytypowanych 

pracowników Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia  umowy.  

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 1 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……… zł brutto 

(słownie: ……………. brutto) płatne przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze w terminie 14 

dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT.  



 

 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a. cenę urządzeń, oprogramowania, szkolenie pracowników, montaż 

b. koszty dostawy oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac 

Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 

c. koszty świadczenia gwarancyjnego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustalone za okres obowiązywania umowy, nie będzie 

podlegało zmianom z zastrzeżeniem zmian podatku VAT, o których mowa w § 11 ust.2 pkt. 2.2.1. umowy.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez obie Strony „Protokół 

zdawczo-odbiorczy” z wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

5. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za 

zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

6. Wykonawca jest płatnikiem VAT, Nr NIP: …...................................... i jest uprawniony do wystawiania 

faktur VAT. 

7. Zamawiający jest płatnikiem VAT, Nr NIP:629 001 58 16 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych. 

 

§ 4. 

1. W dniu dostawy zostanie sporządzony „Protokół odbioru ilościowego”, który będzie zawierał zestawienie 

ilościowe dostarczonego sprzętu. 

2. Po dostarczeniu całości sprzętu, jego montażu oraz przeszkoleniu pracowników Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.  

3. W ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, przedstawiciel 

Zamawiającego potwierdzi, czy przedmiot umowy  został wykonany należycie, to jest zgodnie z umową. 

W razie stwierdzenia wad Zamawiający sporządza „Protokół z odmowy odbioru przedmiotu umowy”, 

w którym wskaże przyczynę odmowy odbioru oraz termin do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia 

gotowości odbioru.  

4. Po usunięciu wszystkich wad przez Wykonawcę zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy „Protokół zdawczo-odbiorczy”. Przy czym w „Protokole zdawczo – odbiorczym” stwierdza 

się zgodność producenta i modelu z ofertą, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad, kompletność przedmiotu 

umowy , w tym zgodność ilościową oraz fakt montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników. 

5. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu ze Specyfikacja 

techniczną (zał. nr 1 do umowy) po podpisaniu „Protokołu zdawczo-odbiorczego” a w czasie trwania 

gwarancji na poszczególne elementy sprzętu Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy 

sprzęt zgodny z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji technicznej. 

 

§ 5. 

1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 

…………… miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (bez wad i usterek) . 

2. Usterki i wady, które ujawnią się w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 14 dni od dnia 

zgłoszenia usterek lub wad, a w razie nie dotrzymania tego terminu – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za 

każdy dzień opóźnienia. 

3. Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faxem lube-mailem pod 

numer telefonu i adres podane przez Wykonawcę. 

4. Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac 

Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub sprzęt będzie zabierany z siedziby Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

5. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 

a. w przypadku naprawy sprzętu - o okres wykonywania naprawy; 

b. w przypadku wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymienioną część rozpoczyna się na 

nowo; 

c. w przypadku dokonania wymiany sprzętu - okres gwarancji na wymienione urządzenie biegnie 

od nowa. 

6. Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu na wolny od 

wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej 

pracy. 

7. Na czas naprawy sprzętu – w okresie gwarancji – dłuższy niż 3 dni robocze liczone od daty zgłoszenia 

wady/usterki, Wykonawca zapewni na swój koszt na żądanie Zamawiającego sprzęt zastępczy – 



 

 

o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z niego do 

momentu zwrotu naprawianego sprzętu. 

8. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne 

dostarczone wraz z urządzeniami. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają 

w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszt dojazdu, odbioru oraz zwrotu naprawianego sprzętu. 

10. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz jego montaż, 

b. udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz wydanie posiadanych 

przez siebie dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w szczególności gwarancji, 

c. dokonywanie napraw gwarancyjnych, 

d. przeszkolenie pracowników. 

 

§ 7 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

b. dokonanie odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru ,przedmiotu umowy 

najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnej informacji Wykonawcy o wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

c. odebranie od Wykonawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji i instrukcji obsługi  

d. terminowa zapłata za przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem 

nieważności w terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wykonanie 

prawa odstąpienia. 

 

§ 9. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:  

1. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, 

2. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca nie będzie się wywiązywał z jej postanowień poprzez brak realizacji przedmiotu umowy lub 

realizację przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami; w takim wypadku Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 10. 

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny 

odmawia odbioru dostarczonego sprzętu. 

 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy : 

2.1. w zakresie zmiany terminów: 

2.1.1. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy , na skutek siły wyższej co oznacza 

wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po 

podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 

brzmieniu, 

2.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

2.2.1. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych: 

2.2.1.1. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny 

jednostkowe brutto nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 



 

 

2.2.1.2. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny 

jednostkowe brutto zostaną pomniejszone z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej 

stawki podatku VAT. 

2.2.2. zmian przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

2.2.3. zmian zaoferowanego sprzętu po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na równoważny, tj. 

o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ, w przypadku gdy nastąpi wycofanie danego 

modelu z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji, zmiany te nie będą powodować wzrostu 

cen jednostkowych przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności strony poinformują się natychmiast o ich 

zaistnieniu. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

obie strony. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem 

Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 12. 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone 

powyżej kary umowne, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający        Wykonawca  

 

 



 

 

Załącznik Nr 8/II do SIWZ 

Dot. Zadania II 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA 

zawarta dnia ………………..w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą 

w Dąbrowie Górniczej /41-300/ Plac Wolności 1 NIP 629-001-58-16 reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Majewską – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

………………………………………………………………………….....................................................................

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

zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………… 

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U 

z 2013r. poz 907 z póżn.zm.) na „Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie II. Sprzętu 

oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” 

 

§ 1 

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje fabrycznie nowy sprzęt oświetleniowy wraz z montażem 

oprogramowaniem i szkoleniem pracowników zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zwane dalej „przedmiotem umowy”. Dostarczany 

sprzęt musi być zgodny z parametrami określonymi w Specyfikacji technicznej sprzętu - zał. nr 1 do 

umowy. 

2. Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane 

nie wcześniej niż w 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych 

i wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, 

bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt był w pełni kompatybilny ze sprzętem, który obecnie 

Zamawiający posiada. 

4. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, nośniki ze sterownikami 

oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, 

wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.  

5. Dostarczane elementy sprzętu muszą spełniać warunki bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa, 

które upoważniają do wykorzystywania ich na scenie i używania w spektaklach, widowiskach, koncertach 

itp.  

6. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty wymagane przez prawo, potwierdzające dopuszczenie przedmiotu umowy do używania na 

terenie Polski. Wszystkie urządzenia, stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać świadectwa 

bezpieczeństwa CE. 

7. Zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji 

widowisk (Dz. U. z 2010 r., nr 184 poz. 1240). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury 

Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem oraz do wniesienia i montażu 

sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca po montażu dostarczonego sprzętu przeszkoli z zakresu jego obsługi wytypowanych 

pracowników Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.  

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 1 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……… zł 

brutto (słownie: ……………. brutto) płatne przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT.  



 

 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a. cenę urządzeń, oprogramowania, szkolenie pracowników, montaż 

b. koszty dostawy oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębi, Plac 

Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 

c. koszty świadczenia gwarancyjnego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustalone za okres obowiązywania umowy, nie będzie 

podlegało zmianom z zastrzeżeniem zmian podatku VAT, o których mowa w § 11 ust.2 pkt. 2.2.1. umowy.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez obie Strony „Protokół 

zdawczo-odbiorczy” z wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

5. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za 

zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

płatności. 

6. Wykonawca jest płatnikiem VAT, Nr NIP: …...................................... i jest uprawniony do wystawiania 

faktur VAT. 

7. Zamawiający jest płatnikiem VAT, Nr NIP:629 001 58 16 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych. 

 

§ 4. 

1. W dniu dostawy zostanie sporządzony „Protokół odbioru ilościowego”, który będzie zawierał zestawienie 

ilościowe dostarczonego sprzętu. 

2. Po dostarczeniu całości sprzętu, jego montażu oraz przeszkoleniu pracowników Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.  

3. W ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, przedstawiciel 

Zamawiającego potwierdzi, czy przedmiot umowy został wykonany należycie, to jest zgodnie z umową. 

W razie stwierdzenia wad Zamawiający sporządza „Protokół z odmowy odbioru przedmiotu umowy”, 

w którym wskaże przyczynę odmowy odbioru oraz termin do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia 

gotowości odbioru.  

4. Po usunięciu wszystkich wad przez Wykonawcę zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy „Protokół zdawczo-odbiorczy”. Przy czym w „Protokole zdawczo – odbiorczym” stwierdza 

się zgodność producenta i modelu z ofertą, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad, kompletność przedmiotu 

umowy w tym  zgodność ilościową oraz fakt montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników. 

5. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu ze Specyfikacja 

techniczną (zał. nr 1 do umowy) po podpisaniu „Protokołu zdawczo-odbiorczego” a w czasie trwania 

gwarancji na poszczególne elementy sprzętu Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy 

sprzęt zgodny z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji technicznej. 

 

§ 5. 

1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………… 

miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (bez wad i usterek) . 

2. Usterki i wady, które ujawnią się w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 14 dni od dnia 

zgłoszenia usterek lub wad, a w razie nie dotrzymania tego terminu – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faxem lube-mailem pod numer 

telefonu i adres podane przez Wykonawcę. 

4. Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 

41-300 Dąbrowa Górnicza lub sprzęt będzie zabierany z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 

a. w przypadku naprawy sprzętu - o okres wykonywania naprawy; 

b. w przypadku wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymienioną część rozpoczyna się na 

nowo; 

c. w przypadku dokonania wymiany sprzętu - okres gwarancji na wymienione urządzenie biegnie 

od nowa. 

6. Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu na wolny od wad 

w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy. 

7. Na czas naprawy sprzętu – w okresie gwarancji – dłuższy niż 3 dni robocze liczone od daty zgłoszenia 

wady/usterki, Wykonawca zapewni na swój koszt na żądanie Zamawiającego sprzęt zastępczy – 



 

 

o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z niego do 

momentu zwrotu naprawianego sprzętu. 

8. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne 

dostarczone wraz z urządzeniami. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają 

w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszt dojazdu, odbioru oraz zwrotu naprawianego sprzętu. 

10. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz jego montaż, 

b. udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz wydanie posiadanych 

przez siebie dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w szczególności gwarancji, 

c. dokonywanie napraw gwarancyjnych, 

d. przeszkolenie pracowników. 

 

§ 7 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

b. dokonanie odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru ,przedmiotu umowy 

najpóźniej w ciągu 2 dni  roboczych od daty pisemnej informacji Wykonawcy o wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

c. odebranie od Wykonawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji i instrukcji obsługi,  

d. terminowa zapłata za przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem 

nieważności w terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wykonanie 

prawa odstąpienia. 

 

§ 9. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:  

1. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, 

2. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca nie będzie się wywiązywał z jej postanowień poprzez brak realizacji przedmiotu umowy lub 

realizację przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami; w takim wypadku Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 10. 

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny 

odmawia odbioru dostarczonego sprzętu. 

 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy : 

2.1. w zakresie zmiany terminów: 

2.1.1. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, na skutek siły wyższej co oznacza 

wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po 

podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 

brzmieniu, 

2.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

2.2.1. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych: 

2.2.1.1. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny 

jednostkowe brutto nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 



 

 

2.2.1.2. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto oraz ceny 

jednostkowe brutto zostaną pomniejszone z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej 

stawki podatku VAT. 

2.2.2. zmian przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

2.2.3. zmian zaoferowanego sprzętu po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na równoważny, tj. 

o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ, w przypadku gdy nastąpi wycofanie danego 

modelu z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji, zmiany te nie będą powodować wzrostu 

cen jednostkowych przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności strony poinformują się natychmiast o ich 

zaistnieniu. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

obie strony. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem 

Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 12. 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone 

powyżej kary umowne, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


