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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Z ydo w Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) 
przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
miasto stołeczne Warszawę pod numerem IKM/3/05, posiadające NIP 525-234-77-28 i 
Regon 140313762, zwane dalej „Zamawiającym”. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

a) adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa; 

b) numer telefonu: 22 47 10 353; 

c) numer faksu: 22 47 10 398; 

d) adres poczty e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl; 

e) strona internetowa: www.jewishmuseum.org.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepiso w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na podstawie akto w 
wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunko w Zamo wienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamo wieniu: 

a) Biuletyn Zamo wien  Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego 
Urzędu Zamo wien  Publicznych; 

b) Biuletyn Zamo wien  Publicznych Urzędu m.st. Warszawy; 

c) strona internetowa Zamawiającego: www.jewishmuseum.org.pl; 

d) tablica ogłoszen  w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamo wienia jest Dostawa i montaz  sprzętu nagłos nieniowego 
i os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum Historii Z ydo w Polskich tj. do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczen  znajdujących się w siedzibie 
Zamawiającego - w ramach dwo ch niezalez nych częs ci obejmujących: 

- częs c  I – Konfiguracja, uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego systemu nagłos nienia 
w Audytorium Muzeum Historii Z ydo w Polskich. 

- częs c  II – Dostawa urządzen  os wietleniowych. 

2. Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia (w tym wymagane warunki gwarancji) 
zawarty jest w Załączniku 1 do SIWZ (dla poszczego lnych częs ci zamo wienia). 

3. Wspo lny Słownik Zamo wien  (CPV): częs c  I: 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń 
telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo, część II: 32322000-6 Urządzenia 
multimedialne. 
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Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częs ciowych, na jedną lub dwie częs ci 
zamo wienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamo wien  uzupełniających, o kto rych mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamo wienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszto w udziału wykonawco w w postępowaniu o 
udzielenie zamo wienia, z zastrzez eniem postanowien  art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Zamawiający nie ogranicza moz liwos ci ubiegania się o zamo wienie publiczne tylko dla 
wykonawco w, u kto rych ponad 50% pracowniko w stanowią osoby niepełnosprawne. 

9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca jest zobowiązany umies cic  w składanej 
ofercie informację o częs ci zamo wienia, kto rą zamierza powierzyc  podwykonawcom. 
Zamawiający nie zastrzega z adnej częs ci zamo wienia, kto ra nie moz e byc  powierzona 
podwykonawcom. 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamo wienia: 21 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich 
częs ci zamo wienia. 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamo wienia mogą się ubiegac  wykonawcy, kto rzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnien  do wykonywania okres lonej działalnos ci lub czynnos ci, jez eli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 
szczego łowego warunku w tym zakresie; 

2) posiadania wiedzy i dos wiadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczego łowego 
warunku w tym zakresie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamo wienia – Zamawiający nie wyznacza szczego łowego warunku w tym 
zakresie; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczego łowego 
warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawca moz e polegac  na wiedzy i dos wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamo wienia lub zdolnos ciach finansowych innych podmioto w, 
niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunko w. 
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3. W przypadku wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 
przynajmniej jeden z wykonawco w lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniac , 
warunki okres lone w ust. 1.  

4. O udzielenie zamo wienia mogą się ubiegac  wykonawcy, co do kto rych brak jest podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia. 

5. W przypadku wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia w 
stosunku do z adnego z wykonawco w nie moz e byc  podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

6. Ocena spełnienia warunko w udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu 
o przedłoz one przez wykonawco w dokumenty i os wiadczenia, o kto rych mowa w 
Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunko w udziału w postępowaniu, 
o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nalez y przedłoz yc : 

1) os wiadczenie o spełnieniu warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy. Wzo r os wiadczenia stanowi Załącznik 3 do SIWZ,  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
ww. oświadczenie składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamo wienia wykonawcy w okolicznos ciach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
nalez y przedłoz yc : 

1) os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzo r os wiadczenia 
stanowi Załącznik 4 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalnos ci gospodarczej, jez eli 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, wystawiony nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.1 listę podmioto w nalez ących do tej samej grupy kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, z e wykonawca nie nalez y do grupy 
kapitałowej (os wiadczenie zawarte jest w Załączniku nr 2 Wzo r formularza 
ofertowego) - zgodnie z tres cią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o 
udzielenie zamo wienia wyklucza się wykonawco w, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumento w (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z po z n. zm.) złoz yli odrębne oferty w tym 
samym postępowaniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
ww. oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
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3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają dokumenty na zasadach okres lonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajo w 
dokumento w, jakich moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich 
dokumenty te mogą byc  składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.: jez eli wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o kto rym mowa w ust. 2 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, z e nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci. 

4. Dokumenty, o kto rych mowa w ust. 3, powinny byc  wystawione nie wczes niej niz  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jez eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa w ust. 3, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie, w kto rym okres la się takz e 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoz one przed notariuszem, włas ciwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kto rym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 

6. Jez eli wykonawca będzie polegac  na wiedzy i dos wiadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamo wienia lub zdolnos ciach finansowych innych 
podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunko w, w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnic  Zamawiającemu, iz  będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamo wienia, w szczego lnos ci przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobo w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamo wienia. 

7. Jez eli wykonawca, wykazując spełnianie warunko w, o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmioto w na zasadach okres lonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmioto w w stopniu niezbędnym dla nalez ytego wykonania zamo wienia oraz oceny, 
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobo w, z ąda przedstawienia stosownych dokumento w dotyczących: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobo w innego podmiotu; 

2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu 
zamo wienia. 

8. Os wiadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 oraz 2.1 nalez y złoz yc  w formie oryginału 
natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 nalez y złoz yc  w formie 
oryginału lub kserokopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem przez wykonawcę. W 
przypadku wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia oraz w 
przypadku innych podmioto w, na zasobach kto rych wykonawca polega na zasadach 
okres lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumento w dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmioto w są pos wiadczane za zgodnos c  z oryginałem przez 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
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Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzez eniem wyjątko w okres lonych w ustawie, wszelkie os wiadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą 
przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Historii Z ydo w Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 
Warszawa lub  

2) faksem na numer 22 47 10 398 lub  

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: ejaneczek@jewishmuseum.org.pl  

2. Jez eli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywac  os wiadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaz da ze stron na 
z ądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

3. UWAGA: Os wiadczenia i dokumenty, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz 
pełnomocnictwa nalez y uzupełnic  (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z 
art. 26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku 
pełnomocnictw w formie oryginału wystawionego przez osobę upowaz nioną do 
reprezentacji wykonawcy lub w formie kopii pos wiadczonej notarialnie. 

4. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjas nien  nie po z niej niz  na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

5. Zamawiający przekaz e tres c  wyjas nienia jednoczes nie wszystkim wykonawcom, kto rym 
przekazano SIWZ oraz zamies ci je na stronie internetowej, bez ujawniania z ro dła 
zapytania. 

6. Jez eli wniosek o wyjas nienie tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o kto rym mowa w ust. 4, lub dotyczy 
udzielonych wyjas nien , Zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek 
bez rozpoznania. Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o kto rym mowa w ust. 4. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moz e przed upływem terminu składania 
ofert zmienic  tres c  SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaz e niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, kto rym przekazano SIWZ oraz zamies ci ją na stronie 
internetowej. Kaz da wprowadzona zmiana staje się integralną częs cią tej specyfikacji. 

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MHZP/29/2013. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływac  się na wyz ej podane oznaczenie.  

9. Do bezpos redniego kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego 
upowaz nieni są:  

a) w sprawach merytorycznych – Aleksandra Owczarczyk, tel. 604 455 858,  

b) w sprawach formalnych – Elz bieta Janeczek, tel. 22 471 03 53. 

mailto:ejaneczek@jewishmuseum.org.pl
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Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga od wykonawco w wniesienia wadium. 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

Rozdział 10 
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszto w udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złoz yc  tylko jedną ofertę w ramach danej części zamówienia. 
W przypadku złoz enia przez wykonawcę więcej niz  jednej oferty na daną częs c  
zamo wienia wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 
w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 

3. Tres c  oferty musi odpowiadac  tres ci niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane, złączone w sposo b uniemoz liwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę nalez y sporządzic  w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykres lenia w teks cie oferty muszą byc  parafowane 
i datowane przez osobę upowaz nioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i os wiadczenia muszą byc  podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania os wiadczen  w imieniu wykonawcy – zgodnie z wpisem do 
włas ciwego rejestru albo przez osobę odpowiednio umocowaną przez osoby 
uprawnione. 

8. Jez eli upowaz nienie do podpisywania oferty, os wiadczen , reprezentowania 
wykonawcy/wykonawco w w postępowaniu i zaciągania zobowiązan  w wysokos ci 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno byc  ono udzielone 
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do włas ciwego rejestru, 
oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi byc  złoz one w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

9. Postanowienie ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

10. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byc  złoz one wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone os wiadczenia, tłumaczenia i inne 
dokumenty, winny byc  parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaz nioną do 
podpisania oferty. Dotyczy to zaro wno oryginało w os wiadczen  i dokumento w jak tez  ich 
pos wiadczonych za zgodnos c  z oryginałem kserokopii. 

12. Jez eli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 



 
 

8 

 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane te nalez y umies cic  w oddzielnej kopercie 
wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazac  
numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie 
informacje zawarte w ofercie będą uwaz ane za ogo lnie dostępne i mogą byc  
udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzez enie 
informacji, danych, dokumento w lub os wiadczen  niestanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w o nieuczciwej konkurencji powoduje ich 
odtajnienie. 

13. Oferta winna zawierac  wymagane dokumenty, załączniki, os wiadczenia wymienione 
w niniejszej SIWZ. 

14. Jez eli oferta jest składana przez wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie 
zamo wienia, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialnos c  za niewykonanie lub 
nienalez yte wykonanie zobowiązania. 

15. Oferta wykonawco w, kto rzy będą ubiegac  się wspo lnie o udzielenie zamo wienia musi byc  
podpisana w taki sposo b, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawco w 
występujących wspo lnie.  

16. W przypadku oferty składanej przez Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o 
udzielenie zamo wienia do oferty musi byc  załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnika wykonawco w występujących wspo lnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamo wienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego. Pełnomocnictwo musi byc  złoz one 
w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

17. W przypadku wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, kopie 
dokumento w dotyczących wykonawcy są pos wiadczane za zgodnos c  z oryginałem przez 
wykonawcę. 

18. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru – 
Załącznik 2 do SIWZ. Niezastosowanie wzoru okres lonego w załączniku nie spowoduje 
odrzucenia oferty, jednakz e Zamawiający wymaga, aby w złoz onej ofercie znalazły się 
wszystkie os wiadczenia zawarte we wzorze oferty. 

19. Oferta musi ponadto zawierac : 

a) oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamo wienia w danej częs ci, , 

b) wypełniony formularz ofertowy (w tym os wiadczenia) – zgodnie z zapisami ust. 18 
niniejszego Rozdziału, 

c) opis oferowanego wyposaz enia i warunki gwarancji - specyfikację techniczną 
zaoferowanego wyposaz enia 

d) os wiadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ,  

e) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 Rozdziału 3 SIWZ. 

20. Ofertę nalez y złoz yc  w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum 
Historii Z ydo w Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro). 

21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno byc  oznakowane w poniz szy sposo b:  

a) opis zawartos ci koperty: „Dostawa i montaz  sprzętu nagłos nieniowego i 
os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum Historii Z ydo w Polskich, nr 
MHZP/29/2013”- CZĘS C  nr ……  
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b) adresat: Muzeum Historii Z ydo w Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,  

c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca moz e przed upływem terminu składania ofert 
zmienic  lub wycofac  ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert nalez y pisemnie zawiadomic  Zamawiającego. 

23. Zmiany do oferty nalez y umies cic  w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie 
z dopiskiem „Oferta: Dostawa i montaz  sprzętu nagłos nieniowego i os wietleniowego, 
zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum Historii Z ydo w Polskich nr MHZP/29/2013 
ZMIANA”. Na kopercie musi znajdowac  się nazwa wykonawcy, dokładny adres i numer 
telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

24. Wykonawca nie moz e wycofac  oferty i wprowadzic  zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Z ydo w Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 
Warszawa (sekretariat III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 22.11.2013 r. do godz. 11:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Historii Z ydo w Polskich 
przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. 

4. Termin otwarcia ofert: 22.11.2013 r. do godz. 11:15. 

Rozdział 12 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym całkowitą cenę brutto zamo wienia dla kaz dej 
częs ci oddzielnie. 

2. Oferowana łączna cena brutto powinna uwzględniac  wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamo wienia, a takz e s wiadczen  gwarancyjnych w okresie trwania umowy, z 
uwzględnieniem podatku od towaro w i usług. Ewentualne rabaty i upusty muszą byc  
wliczone w oferowaną łączną cenę brutto. 

3. Ocenie Zamawiającego podlegac  będzie łączna cena brutto oferty. 

4. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyz szeniu w okresie trwania umowy. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 
polskiej (w złotych polskich). 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich, z 
zaokrągleniem do dwo ch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kon czący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglic  nalez y w do ł,  

b) ułamek kon czący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglic  nalez y w go rę. 
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Rozdział 13 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Kaz da częs c  przedmiotu zamo wienia będzie oceniana oddzielnie. 

2. W kaz dej częs ci przedmiotu zamo wienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej 
Zamawiający zastosuje kryterium 

Cena – waga 100%.  

3. Zamawiający dokona oceny złoz onych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie 
ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏𝑎𝑑
∗ 100𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniz szą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punkto w przyznanych badanej ofercie. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, kto ra uzyska najwyz szą liczbę 
punkto w w danej częs ci zamo wienia. 

Rozdział 14 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na tablicy ogłoszen  i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Umowę moz e podpisac  w imieniu wykonawcy osoba/y upowaz niona/e do 
reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z włas ciwego rejestru 
albo w aktualnym zas wiadczeniu o wpisie do ewidencji działalnos ci gospodarczej lub 
pełnomocnik, kto ry przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed 
zawarciem umowy udzielone przez osobę wymienioną w powyz szym dokumencie – 
oryginał dokumentu lub kopia (odpis) pos wiadczona notarialnie. 

4. Jez eli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawco w, kto rzy 
wspo lnie ubiegają się o udzielenie zamo wienia, Zamawiający moz e z ądac  (przed 
podpisaniem umowy) dostarczenie umowy regulującej wspo łpracę tych wykonawco w, w 
tym ro wniez  umowy spo łki cywilnej. 

5. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 
ustawy, z zastrzez eniem art. 183, z uwzględnieniem zapiso w art. 139 ustawy. 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania 
umowy. 
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Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 5 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w 
załączniku „Istotne postanowienia umowy”.  

Rozdział 17 
Informacje dot. protokołu postępowania 

1. Protoko ł postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub uniewaz nieniu postępowania, z tym, z e oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jez eli wykonawca, nie po z niej niz  w 
terminie składania ofert zastrzegł, z e nie mogą byc  one udostępniane. Wykonawca nie 
moz e zastrzec informacji, o kto rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający dopuszcza moz liwos c  przesłania dokumento w, o kto rych mowa w ust. 1 i 2 
za pomocą poczty elektronicznej. 

Rozdział 18 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

S rodki ochrony prawnej zostały okres lone w Dziale VI ustawy. S rodki ochrony prawnej 
przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jez eli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepiso w ustawy. S rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamo wieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia przysługują ro wniez  organizacjom 
wpisanym na listę, o kto rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik 1 do SIWZ Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia 

Załącznik 2 do SIWZ Wzo r formularza ofertowego 

Załącznik 3 do SIWZ Wzo r os wiadczenia o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu 

Załącznik 4 do SIWZ Wzo r os wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

 

Zatwierdzam 

 

 

___________________________ 

 

Warszawa, dnia …………………-2013r. 
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Załącznik 1 do SIWZ  Szczegółowy opis przedmiotu     
zamówienia 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I 

Konfiguracja, uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego systemu nagłośnienia w 
Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich. 

Konfiguracja, uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego systemu nagłos nienia w Audytorium 
Muzeum Historii Z ydo w Polskich: koncerty, debaty, konferencje, spektakle 

1. Zakup TV LCD – 1 sztuka 

 Przekątna ekranu 42 cale 

 Full HD 

 Format ekranu panoramiczny 16:9 

 Tuner DVB – T, DVB – C 

 Kolor obudowy czarny 

 Rozdzielczos c  1920 x 1080 

 100HZ 

 Component, SCART, USB i minimum 2 złącza HDMI. 

 Czas reakcji matrycy nie dłuz szy niz  6 ms 

 Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 2 lata. 

2. Zakup mocowania s ciennego pod TV LCD -  1 sztuka 

 Nas cienny obrotowy uchwyt dla TV LCD, LED 26" - 42" 

 Minimalna odległos c  od s ciany 

 Moz liwos c  regulacji w poziomie i w pionie 

 Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 2 lata 

 Udz wig max 25 kg 

3. Zakup stojako w – wo zko w na TV LCD plus element mocujący ekran– 3 sztuki 
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wózek -stojak na TV LCD/Plazme 

 max do  TV LCD do 50"    

 element mocujący BT8500 (zgodny ze standardami VESA 200x200, 100x100, 

75x75)  

 Ko łka 100 mm. ogumione z hamulcem  

 Minimum Wysokos c  167 cm, głębokos c  70cm, szerokos c  100 cm   

 kolor srebrny lub czarny 

 Max. udz wig 70 kg 

 Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 2 lata 

 
Element mocujący ekran 

 zmiana połoz enia ekranu z poziomego na pionowe  

 Regulowana szerokos c  w zakresie 280-755 mm  

 Maksymalna wysokos c  410 mm.  

 Max. udz wig 70 kg 

 Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 2 lata 

 

4. Podpięcie TVLCD  1 sztuka pod kamerę – 1 sztuka znajdującej się w audytorium – 

odległos c  50 m 

5. Zakup karty rozszerzen  do konsolety Yamaha  M7CL48– 1 sztuka w postaci 

przetwornika Yamaha SB168ESplus karta rozszerzen  Yamaha MY auvitrane oraz karta 

Dante MY16ALL – 1 sztuka  

6. Dostarczenie do całos ci zamo wienia DI-BOX /wejs cia wyjs cia XLR+TRS/ - 10 sztuk, 

dodatkowo zakup przejs cio wek audio w celu dopasowania do wszystkich standardo w 

AUDIO 

7. Zakup 2 sztuk pressboxo w / skrzynek dziennikarskich/, 8  kanałowych, wyjs cia XLR i 

Chinch / separowane/.  Regulacja poziomu we/wy, wskaźniki poziomu 

wysterowania, zasilanie 230V, możliwość mocowania typu RACK,  

8. Zakup odtwarzacza CD – 1 sztuka 
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 Pamięc  zabezpieczająca przed wstrząsami 

 Regulacja prędkos ci odtwarzania 

 Natychmiastowy start 

 Kompatybilnos c  z płytami CD-R/RW 

 Wyjs cia XLR 

 Odtwarzanie MP3 

 Miękki start 

 RS232 

 GPI 

 CD TEXT 

9. Konfiguracja istniejącego w MHZP systemu nagłos nienia w procesorach 

dz więkowych, skalibrowanie i wysterowanie systemu 

10. Okablowanie i uruchomienie procesora Dolby i wpuszczenie go do systemu audio 

istniejącego w MHZP 

11. Zakup konsolety minimum szes cio wejs ciowej, niezalez ne wyjs cia REC out i monitor, 

minimum dwa wejs cia stereo – 2 sztuki 

12. Mikrofon bezprzewodowy – 2 sztuki 

 System bezprzewodowy UHF 

 Funkcja automatycznego wyboru częstotliwos ci  

 Wskaz niki LED zasilania i niskiego stanu baterii  

 Wyjs cia z odbiornika 1/4" i XLR  

 Przełączniki zasilania i wyciszania  

 Niezalez na regulacja grup i kanało w 

 Odpornos c  na zakło cenia 

 Zasilanie na akumulatory lub baterie AA 

 

13. Statyw stolikowy regulowany, przystosowany do standardo w mikrofono w 

dynamicznych  2 sztuki  
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14. Pilot radiowy do prezentacji - przewijanie slajdo w w ppt - laser czerwony o zasięgu 

100 m - technologia plug&play - podłączenie przez port USB - odbiornik chowany w 

pilocie -  4 sztuki 

15. SWICH  

 24 portowy przełącznik 10/100/1000 z 2 portami mini-GBIC 10/100/1000 

combo w obudowie typu rack. Przepustowos c  wewnętrzna: 48 Gbps, 

Maksymalna szybkos c  przełączania: Okres lono na podstawie przesyłania 64-

bajtowych pakieto w: 35.7 miliona pakieto w na sekundę (mpps), Blokowanie 

Head-of-line (HOL): Blokowanie HOL, QoS (Quality of Service) Poziomy 

pierwszen stwa: 4 sprzętowe kolejki, Harmonogram: Pierwszen stwo wg 

kolejki i WRR (Weighted Round-Robin), Class of Service: Port based na 

podstawie portu, Porty: 24 złącza RJ-45 dla 10BASE-T/100BASE-TX/ 

1000BASE-T + 2 sloty mini-GBIC combo Typ okablowania: Dla 10BASE-

T/100BASE-TX/1000BASE-T zalecana jest nieekranowana skrętka (UTP) 

kategorii 5 lub wyz szej, Diody: system, połączenie/aktywnos c , 100M, Gigabit, 

miniGBIC Standardy: 802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast 

Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3z Gigabit Ethernet 

802.3x flow control 802.1p priority Certyfikaty: UL (UL 60950), CSA (CSA 

22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A Zawartos c  opakowania: 

Przełącznik SR2024T Przewo d zasilający / zasilacz Uchwyty mocujące 

Przewodnik szybkiej instalacji Minimalne wymagania: Przewo d sieciowy 

kategorii 5, TCP/IP, karta sieciowa, system operacyjny ( Microsoft Windows, 

Linux, or Mac OS X) zainstalowany na kaz dym komputerze w sieci. Wymiary: 

440.6 (S) x 44.32(W) x 202.82(G) mm Waga: 1.63kg Zasilanie: 100-240VAC, 

50-60Hz Temperatura podczas pracy: 0° do 40°C Temperatura 

przechowywania: -20° do 70°C Wilgotnos c  względna podczas pracy: 10% do 

90% bez kondensacji Wilgotnos c  względna podczas przechowywania: 10% do 

90% bez kondensacji Niezarządzalny 24 portowy przełącznik 10/100/1000 z 

2 portami mini-GBIC 10/100/1000 combo w obudowie typu rack. 

Przepustowos c  wewnętrzna: 48 Gbps, Maksymalna szybkos c  przełączania: 

Okres lono na podstawie przesyłania 64-bajtowych pakieto w: 35.7 miliona 

pakieto w na sekundę (mpps), Blokowanie Head-of-line (HOL): Blokowanie 

HOL, QoS (Quality of Service) Poziomy pierwszen stwa: 4 sprzętowe kolejki, 

Harmonogram: Pierwszen stwo wg kolejki i WRR (Weighted Round-Robin), 

Class of Service: Port based na podstawie portu, Porty: 24 złącza RJ-45 dla 

10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T + 2 sloty mini-GBIC combo Typ 

okablowania: Dla 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T zalecana jest 

nieekranowana skrętka (UTP) kategorii 5 lub wyz szej, Diody: system, 

połączenie/aktywnos c , 100M, Gigabit, miniGBIC Standardy: 802.3 10BASE-T 

Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit 

Ethernet 802.3z Gigabit Ethernet 802.3x flow control 802.1p priority 
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Certyfikaty: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) 

Class A Zawartos c  opakowania: Przełącznik SR2024T Przewo d zasilający / 

zasilacz Uchwyty mocujące Przewodnik szybkiej instalacji Minimalne 

wymagania: Przewo d sieciowy kategorii 5, TCP/IP, karta sieciowa, system 

operacyjny ( Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) zainstalowany na 

kaz dym komputerze w sieci. Wymiary: 440.6 (S) x 44.32(W) x 202.82(G) mm 

Waga: 1.63kg Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz Temperatura podczas pracy: 0° 

do 40°C Temperatura przechowywania: -20° do 70°C Wilgotnos c  względna 

podczas pracy: 10% do 90% bez kondensacji Wilgotnos c  względna podczas 

przechowywania: 10% do 90% bez kondensacji 

 

16. Dyktafon 

 Częstotliwos c  pro bkowania do 24bit/96kHz i nagrywanie PCM Wysokiej 

jakos ci wbudowane mikrofony Elegancka, kompaktowa metalowa konstrukcja 

Formaty nagrywania WAV/WMA/MP3 Duz y, pods wietlany wys wietlacz (1.8 

cala) Długa z ywotnos c  baterii 2GB wewnętrznej pamięci Gniazdo karty SD / 

SDHC Wbudowany głos nik stereofoniczny Opcjonalne zdalne sterowanie na 

podczerwien   

Specyfikacja: 

 Nos nik zapisu 

 Gniazdo kart SD / SDHC 

 Pamięć wewnętrzna 2 GB  

 Format zapisu 

 PCM (WAV) / MP3 / WMA  

 Wymiary 

 Waga 

 165 g (z baterią)  

 Szer. x wys. x gł. 

 48 x 131.5 x 22.4 mm  

17. Karta VGA—WIFI 
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Główne funkcje:  

 Nie wymaga sterowniko w Plug-and-Show (PnS) 

 Bezprzewodowa prezentacja z czterech urządzen  jednoczes nie (podział 

ekranu 4-do-1) 

 Bezprzewodowa prezentacja obrazu i dz więku w czasie rzeczywistym do 

30fps 

 Obsługa systemo w Windows XP/Vista/7, MAC Os X10.5 

 Obsługa urządzen  mobilnych z oprogramowaniem MobiShow (Windows 

Mobile Smartphone Wireless Projection) 

 Moz liwos c  zmiany ekranu startowego 

 Dostęp dla wielu uz ytkowniko w 

 Zarządzanie z poziomu przeglądarki www (ustawienia urządzenia, pobieranie 

oprogramowania) 

 Zabezpieczenia: kod logowania do sesji, klucz WEP/WPA, 

 Standard WiFi 802.11b/g/n 

 Funkcja WiFi AP Client - moz liwos c  bezprzewodowego podłączenia 32 

uz ytkowniko w sieci lokalnej w celu udostępnienia połączenia Internetowego 

18. Standardy: 
 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

 IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX) 

 Zarządzanie: Interfejs www, 

 

Bezpieczeństwo: IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK 

 

Obsługiwane rozdzielczości na wyjściu:  SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / 

WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) 

 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7, Windows Mobile 5/6 

(MobiShow), Mac OSX 10.5 

 

Zasilanie:  
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 zgodny z PoVGA 

 zewnętrzny zasilacz 5V DC 1.2A 

 Panel:  

 15Pin VGA 

 Przycisk reset 

 Cechy fizyczne:  

 wymiary: 92.3 x 40 x 22mm 

 waga: 52.2g 

 Certyfikaty: CE / FCC 

 

Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim lub w obcym 
języku wraz z polskim tłumaczeniem 

Zamawiający w ramach usługi zakupu wyz ej wymienionych urządzen  wskaz e 
dostawcy miejsce instalacji całos ci, a wykonawca zainstaluje całos c  we wskazanych 
miejscach i dokona rozruchu wstępnego wszystkich urządzen  w siedzibie 
zamawiającego, co będzie częs cią składową całego zamo wienia i zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru potwierdzonym przez obydwie strony po 
zrealizowaniu zadania. 
 

Przedmiot zamo wienia musi byc  objęty min. 24 miesięczną gwarancją i 24 miesięczną 
rękojmią liczoną od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

Do oferty nalez y dołączyc  karty katalogowe producenta lub specyfikację techniczną 
potwierdzające parametry oferowanych urządzen  
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ II 

Dostawa urządzeń oświetleniowych 

Ruchoma głowica wyposaz ona w z ro dło S wiatła LED RGBW, pracująca w protokołach DMX 
512, RDM (szt.2 ) 

 

Urządzenie powinno posiadac  następujące parametry i funkcje minimum: 

 
 moduł LED RGBW, 20.000h 
 możliwość zdalnego resetowania poszczególnych atrybutów 
 zasilacz elektroniczny z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-250 V 

AC,50/60Hz 
 wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10° (gobo) - 45° (otwarty) z 

rozdzielczością 8 lub 16 bit 
 zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit 
 system mieszania kolorów RGBW z rozdzielczością 8 lub 16 bit 
 wirtualna tarcza 237 kolorów wraz z filtrami korekcji temperatury barwowej (2700 K, 

3200 K, 4200 K, 5600 K i 8000 K) 
 efekt Rainbow z regulowaną prędkością w obydwu kierunkach 
 symulacja pracy lampy halogenowej dla temperatury 2.700 K i 3.200 K  
 regulacja CTO 
 system ramek profilowych - 4 niezależne ostrza  
 pozycjonowanie systemu profilowego +/- 45 stopni 
 tarcza animacyjna 
 tarcza 7 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych bez użycia narzędzi 
 rotacja i indeksowanie gobo 8 lub 16 bit 
 iris z rozdzielczością 8 lub 16 bit 
 pryzma 3x 11°, indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach 
 niezależny efekt FROST – płynny, z dodatkowymi makrami 
 dimmer elektroniczny 8 lub 16 bit 
 strobo ze zmienną prędkością oraz efekt strobowania i pulsowania 
 ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit -  540° w PAN i 280° w 

TILT 
 wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT  
 blokada mechaniczna ruchu PAN 
 3 i 5 pin złącza XLR 
 złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net  oraz RDM 
 trzy tryby pracy w DMX - 47, 38, lub 36 kanałów 
 możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 100 kroków każdy 
 tryb pracy Stand Alone 
 system RNS2 z kolorowym ekranem dotykowym QVGA, umożliwiającym wyświetlanie 

grafiki i wielowyrazowych haseł 
 czujnik grawitacji 
 wbudowany analizator błędów oraz pamięć z log RTC 
 waga do 22 kg 
 cztery pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia 

urządzenia 
 w komplecie: źródło LED RGBW oraz uchwyty typu OMEGA 
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 pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz 
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi 
certyfikatami. 

 

 

Urządzenie typu PAR LED RGBW z zoom w zakresie 8°-40° pracująca w protokołach DMX 512 
(szt. 11) 

 

Urządzenie powinno posiadac  następujące parametry i funkcje minimum: 

 

- z ro dło s wiatła 61 diod (17x Red, 17x Green, 17x Blue, 10x White (6000K) 3W  

- długos c  s wiecenia minimum 50000 godzin 

- gniazda DMX 512 3-pin i 5-pin 

- moz liwos c  uzyskania strumienia s wietlnego na wyjs ciu powyz ej 5000 lux z odległos ci 5 m.  

- pobo r prądu 180W 

- wymiary maksymalne 357 x 302 x 237 mm 

- cięz ar urządzenia maksymalnie 9 kg 

- kabel zasilający z gniazdem typu Powercon in/out 

- chłodzenie konwekcyjne 

- kolor oprawy czarny 

- uchwyt hakowy i linka bezpieczen stwa do kaz dego urządzenia  

 

 

Urządzen  typu ruchoma głowa oparte na z ro dłach s wiatła LED,  pracujące w protokołach 
DMX 512 (szt. 4 ) w case-ach 

 

Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry minimum: 
 
 61 x 15W multichip RGBW LED OSRAM, 
 żywotność źródeł światła 60.000h 
 Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-250 V 

AC,50/60Hz 
 Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 8° - 63° z rozdzielczością 8 lub 16 

bit 
 System mieszania barw bazujący na czterech składowych R (czerwony), G (zielony), B 

(niebieski), W (biały) lub C (błękitny) M (fioletowy) Y (żółty) W (biały) 
 Wirtualna tarcza 237 kolorów wraz ze zmianą temperatury barwowej 2.700K, 3.200K, 

4.200K, 5.600K 8.000K 
 Efekt  Rainbow w obydwu kierunkach 
 Efekty Rainbow dla poszczególnych efektów 
 Płynna regulacja temperatury barwowej CTC  
 Precyzyjny DIMMER z rozdzielczością 8 lub 16 bit 
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 Symulacja pracy oprawy ze źródłem halogenowym w dwóch temperaturach 2.700K i 
3.200K 

 Możliwość niezależnego sterowania każdego z czterech okręgów LED z rozdzielczością 
8 lub 16 bit 

 Sekwencje Strobo ze zmienną prędkością 
 Efekt STROBO z regulowaną prędkością do 20 błysków na sekundę 
 Efekty Strobo dla poszczególnych okręgów 
 Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit -  450° w PAN i 300° w 

TILT 
 3 i 5 pin złącza XLR 
 Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net  oraz RDM 
 Pięć trybów pracy w DMX - 45, 21, 15, 10, 45 kanałów 
 Możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 100 kroków każdy 
 Tryb pracy Stand Alone 
 System RNS2 z kolorowym ekranem dotykowym QVGA, umożliwiającym wyświetlanie 

grafiki i wielowyrazowych haseł 
 Czujnik grawitacji zapewniający automatyczne przekręcanie wyświetlacza 
 Wbudowany analizator błędów oraz pamięć z log RTC 
 Wbudowany odbiornik bezprzewodowego systemu DMX kompatybilny z LumenRadio 
 Waga do 18 kg 
 Dwie pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia 

urządzenia 
 Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej 
 W komplecie 2 uchwyty typu OMEGA 
 Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz 

Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi 
certyfikatami. 

 

Zestaw urządzen  do przesyłania sygnału DMX 512 bezprzewodowo 1 szt. nadajnik + 2 sztuki 
odbiornik 

 

Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry minimum: 
 
- jeden przycisk do konfigurowania urządzenia 

- 128 bitowe szyfrowanie zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem 

- moz liwos c  aktualizacji oprogramowania i frimweru 

- praca w protokole USITT DMX-512 1990 i DMX512-A 

- praca w protokole Art.-Net I, II i 3  Streaming ACN (tylko nadajnik) 

- wymiary maksymalne 220 x 44 x 160 mm nadajnik i 110 x 44 x 125 mm odbiornik 

- cięz ar maksymalny 900 g nadajnik i 700 g odbiornik  

- praca nadajnika na częstotliwos ci 2,4 GHz 

- opo z nienie w przypadku uz ycia wielu linii DMX maksymalnie 5ms 

- nadajnik do przesyłu 2 linii DMX, odbiorniki jednej linii DMX 
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- wyposaz enie w technologię Automated Cognitive Coexistance (ciągłe przeszukiwanie pasma 
radiowego i dynamiczne przystosowywanie częstotliwos ci nadawania). 

- przeszkolenie personelu w obsłudze i konfiguracja do istniejącej konsolety os wietleniowej 
systemu bezprzewodowego DMX 

 

Splitter DMX pracujący w standardzie RDM zapewniający dwukierunkową komunikację z 
urządzeniami - 1 szt. 
 
 Regeneracja i wzmacnianie sygnału DMX i RDM 
 Optyczna izolacja na każdym porcie 
 min. 5 portów wyjściowych XLR5 
 1 port wejściowy i 1 port typu „thru” 
 Przełącznik trybu pracy DMX/RDM 
 Wbudowana terminacja linii DMX 
 Urządzenie musi być aktywny urządzeniem RDM widocznym w programach do obsługi 

protokołu 

 

Przewo d zasilajacy Titanex H07 RN-F 3G1,5 - 200m 

 

Wtyk gumowany uniwersalny + gniazdo gumowane euro - 25 kompleto w 

 

Przewody sterujące DMX na złączach XLR 3pin oparte na wysokiej jakos ci złączach w solidnej 
obudowie: 

- 14 sztuk 3mb 
-  2 sztuki 12mb,  
- 1 sztuka 10 mb,  
- 1 sztuka 0,5 mb 

 
Maszyna do dymu typu wyposaz ona w wentylator do rozdmuchiwania dymu, wyposaz ona w 
wymienny filtr zabezpieczający maszynę przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami 
powietrza. Moz liwos c  płynnej regulacji obroto w wentylatora oraz ilos ci dymu w celu 
osiągnięcia dowolnego efektu zadymienia: od lekkiego az  do pełnego zbliz onego do cięz kiej 
mgły... 

 

Parametry minimalne: 

- moc grzałki min 1.500 W 
- wydajnos c  min 100 m3/min 
- wydajnos c  płynu 
  - (100%) 1 litr min. 1,5 godziny 
  - (8%) 1 litr min. 25 godzin 
- czas nagrzewania max. 1 minuta 
- pojemnos c  zbiornika min. 2 litry 
- sterowanie DMX 512oraz lokalnie z wbudowanego panela umoz liwiającego regulację 
wydmuchu 0-99 oraz prędkos ci pracy wentylatora 
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- waga max 10kg 
-wymiary 
wysokos c  max. 500 mm  
szerokos c  max. 250 mm 
głębokos c  max. 250 mm 

 

Przedmiot zamo wienia musi byc  objęty min. 24 miesięczną gwarancją i 24 miesięczną 
rękojmią liczoną od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

W przypadku wątpliwos ci przed wyborem oferty zamawiający moz e zaz ądac  dostarczenia 
oferowanych urządzen  do testo w. 

 

Do oferty nalez y dołączyc  karty katalogowe producenta lub specyfikację techniczną 
potwierdzające parametry oferowanych urządzen . 

 

Do urządzenia musi byc  dołączona instrukcja obsługi w języku polskim lub w obcym jezyku z 
tłumaczeniem polskim 

 

Zamawiający w ramach usługi zakupu wyz ej wymienionych urządzen  wskaz e dostawcy 
miejsce instalacji całos ci, a wykonawca zainstaluje całos c  we wskazanych miejscach i dokona 
rozruchu wstępnego wszystkich urządzen  w siedzibie zamawiającego, co będzie częs cią 
składową całego zamo wienia i zostanie potwierdzone protokołem odbioru potwierdzonym 
przez obydwie strony po zrealizowaniu zadania. 
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5. Wymagane warunki gwarancji (dotyczy wszystkich części zamówienia) 

1. Wykonawca gwarantuje, z e przedmiot umowy, w tym wyposaz enie i urządzenia dostarczone w 
ramach umowy, będą sprawne technicznie, fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczen  oso b trzecich; przez wadę fizyczną 
nalez y rozumiec  ro wniez  jakąkolwiek niezgodnos c  ze szczego łowym opisem przedmiotu 
zamo wienia.  

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym za 
prawidłowos c  sposobu jego montaz u. 

3. Upowaz niony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodnos c  dostawy pod względem 
ilos ciowym i jakos ciowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montaz u wyposaz enia; podpisanie 
protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialnos ci Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie 
okresu rękojmi i gwarancji. 

4. W przypadku niezgodnos ci wykonania umowy pod względem ilos ci lub jakos ci, w tym 
prawidłowos ci wykonanego montaz u, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 
po z niej niz  w terminie 7 dni roboczych, dostarczyc  na własny koszt, wyposaz enie wolne od wad 
oraz zamontowac  je zgodnie ze szczego łowym opisem przedmiotu zamo wienia. 

5. W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnic : 

1) usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowos ci związanych z montaz em 
wyposaz enia, albo wymianę wadliwego wyposaz enia na wolne od wad, na własny koszt, w 
terminie: 

a) standardowy czas naprawy lub wymiany wyposaz enia na wolne od wad, w tym 
usunięcia wad i nieprawidłowos ci montaz u, wynosi maksymalnie 3 dni robocze  
od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, 

b) w przypadku koniecznos ci wymiany elemento w trudno dostępnych - naprawa moz e 
trwac  maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o 
potrzebie wymiany elemento w trudno dostępnych; 

2) naprawy będą dokonywane w miejscu uz ytkowania wyposaz enia; w przypadku 
niemoz nos ci dokonania naprawy w miejscu uz ytkowania koszty demontaz u, transportu i 
ponownego montaz u ponosi Wykonawca. 

3) okres gwarancji ulega wydłuz eniu o czas trwania naprawy, 
4) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych elemento w wyposaz enia w 

terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego 
z ądania w formie pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego 
wyposaz enia lub jego elementu, po wczes niejszym wykonaniu 3 napraw tego samego 
wyposaz enia lub jego elementu; 

5) w przypadku wymiany wyposaz enia na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadało 
parametry okres lone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

6) w przypadku wymiany wyposaz enia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na 
nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. 

6. Zamawiający moz e zgłaszac  wady w dni robocze w godzinach 9-17. Zgłoszenia awarii 
dokonywane będą telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest podjąc  
reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpo z niej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu 
wady. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany dokonywac  przeglądo w wyposaz enia w okresie gwarancji 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

8. Wykonawca wraz z dostarczonym wyposaz eniem przekaz e Zamawiającemu dokumenty 
gwarancyjne. 
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Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

 (pieczęc  wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: _____________________________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy: __________________________________________________________________________  

REGON: ___________________________________  NIP: ________________________________________________________  

Telefon: ___________________________________  Fax: ________________________________________________________  

Adres e-mail: ___________________________________________________________________________________________  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa i montaz  sprzętu nagłos nieniowego i 
os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum Historii Z ydo w Polskich, nr 
postępowania MHZP/29/2013, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamo wienia zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia („SIWZ”) za cenę: 

 

CZĘŚĆ I – Konfiguracja, uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego systemu nagłośnienia 
w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich 
 

CENA BRUTTO __________________________________________________________________________________ złotych 

(słownie: _____________________________________________________________________________________________ zł) 

w tym stawka podatku VAT ………….. % 

 

Częs c  zamo wienia, kto rej wykonanie zamierzamy powierzyc  podwykonawcy/com obejmuje 
(jez eli dotyczy): 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

 

CZĘŚĆ II – Dostawa urządzeń multimedialnych 
 

CENA BRUTTO  _________________________________________________________________________________ złotych 

(słownie: _____________________________________________________________________________________________ zł) 

w tym stawka podatku VAT ………….. % 
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Częs c  zamo wienia, kto rej wykonanie zamierzamy powierzyc  podwykonawcy/com obejmuje 
(jez eli dotyczy): 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

Os wiadczamy, z e: 

1. Zapoznalis my się ze specyfikacją istotnych warunko w zamo wienia (w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy) oraz zdobylis my wszelkie informacje konieczne do 
przygotowania oferty i przyjmujemy warunki okres lone w SIWZ. 

2. Akceptujemy warunki gwarancji na prawidłowe działanie urządzen  stanowiących 
przedmiot zamo wienia na warunkach okres lonych w SIWZ.  

3. Os wiadczamy, z e oferowany przedmiot jest zgodny wymaganiami SIWZ i wolny od 
obciąz en  prawami oso b trzecich.  

4. Os wiadczamy, z e wykonamy przedmiot zamo wienia w terminie okres lonym w Rozdziale 
4 SIWZ. 

5. Uwaz amy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

6. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie okres lonym przez 
Zamawiającego. 

7. Nie nalez ymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumento w (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z po z n. zm.), o kto rej mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamo wien  publicznych.* 

* w przypadku przynalez nos ci do grupy kapitałowej punkt ten nalez y przekres lic  lub usunąc  i dołączyc  
do oferty listę podmioto w nalez ących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

Do niniejszej oferty załączamy: 

1. karty katalogowe lub specyfikacja techniczna zaoferowanego przedmiotu zamo wienia, 

2. ………………………  

3. ………………………  

4. ………………………  

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

          

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upowaz nionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 
 

27 

 

Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu 

 

_________________ 

(pieczęc  wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego „Dostawa 
i montaz  sprzętu nagłos nieniowego i os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum 
Historii Z ydo w Polskich” nr postępowania MHZP/29/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

os wiadczamy, z e na dzien  składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnien  do wykonywania okres lonej działalnos ci lub czynnos ci, jez eli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i dos wiadczenia, 

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

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

          

 

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upowaz nionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z 
postępowania 

 

_________________ 

(pieczęc  wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego na: Dostawa 
i montaz  sprzętu nagłos nieniowego i os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Muzeum 
Historii Z ydo w Polskich, nr postępowania MHZP/29/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

os wiadczamy, z e na dzien  składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych, 
w brzmieniu: 

„Z postępowania o udzielenie zamo wienia wyklucza się:  
1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;  
1a)  wykonawco w, z kto rymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamo wienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamo wienia publicznego, z powodu 
okolicznos ci, za kto re wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , jez eli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartos c  
niezrealizowanego zamo wienia wyniosła co najmniej 5% wartos ci umowy;  
2) wykonawco w, w stosunku do kto rych otwarto likwidację lub kto rych upadłos c  ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawco w, kto rzy po ogłoszeniu upadłos ci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego;  
3)  wykonawco w, kto rzy zalegają z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadko w gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji 
włas ciwego organu;  
4)  osoby fizyczne, kto re prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamo wienia, przestępstwo przeciwko prawom oso b wykonujących pracę 
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zarobkową, przestępstwo przeciwko s rodowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzys ci majątkowych, 
a takz e za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5) spo łki jawne, kto rych wspo lnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamo wienia, przestępstwo przeciwko prawom oso b wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko s rodowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzys ci majątkowych, 
a takz e za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6) spo łki partnerskie, kto rych partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamo wienia, przestępstwo przeciwko prawom 
oso b wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko s rodowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzys ci majątkowych, a takz e za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  
7) spo łki komandytowe oraz spo łki komandytowo-akcyjne, kto rych komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamo wienia, 
przestępstwo przeciwko prawom oso b wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
s rodowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzys ci majątkowych, a takz e za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
8) osoby prawne, kto rych urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamo wienia, przestępstwo 
przeciwko prawom oso b wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko s rodowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzys ci majątkowych, a takz e za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
9) podmioty zbiorowe, wobec kto rych sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamo wienia na podstawie 
przepiso w o odpowiedzialnos ci podmioto w zbiorowych za czyny zabronione pod groz bą kary;  
10) wykonawco w będących osobami fizycznymi, kto re prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
kto rym 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) wykonawco w będących spo łką jawną, spo łką partnerską, spo łką komandytową, spo łką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, kto rych odpowiednio wspo lnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o kto rym 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, imię i nazwisko oraz podpis 

upowaz nionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

 
§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy (zwany dalej 
„przedmiotem umowy”) obejmujący dostawę i montaz  sprzętu nagłos nieniowego 
i os wietleniowego, zakup sprzętu IT, do siedziby Zamawiającego spełniającego wymagania 
zawarte w szczego łowym opisie przedmiotu zamo wienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy, w zakresie: 

1) częs c  I: Konfiguracja, uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego systemu nagłos nienia 
w Audytorium Muzeum Historii Z ydo w Polskich. 

2) częs c  II: Dostawa urządzen  os wietleniowych 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy: w terminie 21 dni od 

daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
i zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

3. Spełnienie przez Wykonawcę s wiadczen  okres lonych w niniejszej umowie zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony, bez zastrzez en . Wzo r 
protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jez eli nie będzie 
spełniał wymagan  okres lonych w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 
wynagrodzenie: 

1) w przypadku częs ci I - w wysokos ci ________________zł (słownie: 
_______________________________) brutto; 

2) w przypadku częs ci II - w wysokos ci ________________zł (słownie: 
_______________________________) brutto. 

2. Wynagrodzenie okres lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszt wykonania, opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na 
czas transportu, montaz u, s wiadczen  gwarancyjnych, wymaganych przeglądo w, oraz 
wszelkie nalez ne cła i podatki, w tym podatek VAT, zgodnie z warunkami okres lonymi 
w umowie i załączniku nr 1 do umowy. 

3. Płatnos c  za przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu 
umowy oraz dostarczeniu wymaganych przez Zamawiającego dokumento w dotyczących 
przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego bez 
zastrzez en  - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

4. Za termin dokonania płatnos ci uwaz a się datę wprowadzenia płatnos ci przez 
Zamawiającego do systemu bankowos ci elektronicznej. 
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§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje, z e przedmiot umowy, w tym wyposaz enie i urządzenia 
dostarczone w ramach umowy, będą sprawne technicznie, fabrycznie nowe, 
nieregenerowane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczen  oso b 
trzecich; przez wadę fizyczną nalez y rozumiec  ro wniez  jakąkolwiek niezgodnos c  ze 
szczego łowym opisem przedmiotu zamo wienia.  

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, 
w tym za prawidłowos c  sposobu jego montaz u. 

3. Upowaz niony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodnos c  dostawy pod względem 
ilos ciowym i jakos ciowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montaz u wyposaz enia; 
podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialnos ci Wykonawcy za wady 
ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposaz enie na warunkach okres lonych 
w SIWZ w terminach okres lonych w Załączniku nr 1 – Szczego łowy opis przedmiotu 
zamo wienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony protokołu 
odbioru bez zastrzez en . 

5. W przypadku niezgodnos ci wykonania umowy pod względem ilos ci lub jakos ci, w tym 
prawidłowos ci wykonanego montaz u, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak 
nie po z niej niz  w terminie 7 dni roboczych, dostarczyc  na własny koszt, wyposaz enie 
wolne od wad oraz zamontowac  je zgodnie ze szczego łowym opisem przedmiotu 
zamo wienia. 

6. W przypadku ujawnienia wad w ramach gwarancji po dokonaniu odbioru przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnic : 
1) usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowos ci związanych z montaz em 

wyposaz enia, albo wymianę wadliwego wyposaz enia na wolne od wad, na własny 
koszt, w terminie: 
a) standardowy czas naprawy lub wymiany wyposaz enia na wolne od wad, w tym 

usunięcia wad i nieprawidłowos ci montaz u, wynosi maksymalnie 3 dni robocze  
od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego; 

b) w przypadku koniecznos ci wymiany elemento w trudno dostępnych - naprawa 
moz e trwac  maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego 
o potrzebie wymiany elemento w trudno dostępnych; 

2) naprawy będą dokonywane w miejscu uz ytkowania wyposaz enia; w przypadku 
niemoz nos ci dokonania naprawy w miejscu uz ytkowania koszty demontaz u, transportu 
i ponownego montaz u ponosi Wykonawca; 

3) okres gwarancji ulega wydłuz eniu o czas trwania naprawy; 
4) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych elemento w wyposaz enia 

w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
takiego z ądania w formie pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego 
samego wyposaz enia lub jego elementu, po wczes niejszym wykonaniu 3 napraw tego 
samego wyposaz enia lub jego elementu; 

5) w przypadku wymiany wyposaz enia na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadało 
parametry okres lone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

6) w przypadku wymiany wyposaz enia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na 
nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. 
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7. Zamawiający moz e zgłaszac  wady w ramach gwarancji w dni robocze w godzinach 9-17. 
Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wykonawca 
zobowiązany jest podjąc  reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpo z niej w następnym 
dniu roboczym po zgłoszeniu wady. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany dokonywac  przeglądo w wyposaz enia w okresie 
gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. 

9. Wykonawca wraz z dostarczonym wyposaz eniem przekaz e Zamawiającemu dokumenty 
gwarancyjne. 

10. Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia okres lone w 
kodeksie cywilnym, z tym z e w razie zgłoszenia z ądania usunięcia wad Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  w terminie 7 dni roboczych, 
dostarczyc  na własny koszt, wyposaz enie wolne od wad oraz zamontowac  je zgodnie ze 
szczego łowym opisem przedmiotu zamo wienia. 

 
§ 5. 

1. W razie niedotrzymania termino w wykonania umowy okres lonych w § 2 ust. 1 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci 0,5% wartos ci 
niezrealizowanej częs ci umowy za kaz dy dzien  opo z nienia. 

2. W razie niedotrzymania termino w usunięcia zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci 0,3% wartos ci wadliwego 
elementu przedmiotu umowy za kaz dy dzien  opo z nienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całos ci lub odpowiedniej częs ci 
umowy w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto takz e 
w razie wystąpienia jednej z następujących okolicznos ci:  
1) gdy opo z nienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych; 
2) gdy dostarczone wyposaz enie lub jego poszczego lne elementy będą wadliwe lub będą 

niezgodne ze szczego łowym opisem przedmiotu zamo wienia; 
3) gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienalez ytego wykonania umowy. 

4. W przypadku odstąpienia stron przez Zamawiającego od umowy w całos ci lub w 
odpowiedniej częs ci z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o kto rym mowa w § 3 ust. 1, lub 20% wynagrodzenia za częs c  przedmiotu umowy 
objętego odstąpieniem. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
6. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, natomiast w 

przypadku braku takiej moz liwos ci, zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 14 dni 
od doręczenia wezwania do zapłaty. 

7. Zastrzez one w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają moz liwos ci dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogo lnych, przekraczającego wysokos c  zastrzez onych kar 
umownych. 

 
§ 6. 

1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla biez ących kontakto w Stron niniejszej 
umowy oraz do podpisywania protokoło w odbioru wyznacza się następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………………., tel.: ………. fax: ………., e-mail: ………………….; 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………, tel.:………., fax: ………., e-mail: …………………….. 
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2. Zamawiający dopuszcza zmianę oso b, o kto rych mowa w ust. 1, poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony, bez koniecznos ci zmiany umowy; inne zmiany w Umowie 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowien  zawartej umowy w stosunku do tres ci oferty, 
na podstawie kto rej dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
1) nieistotnych zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy w stosunku do 

pierwotnych projekto w pod warunkiem, z e zmiany nie wpłyną na zwiększenie ceny 
poszczego lnych elemento w wyposaz enia, jez eli będą podyktowane uzasadnionymi 
względami uz ytkowymi, 

2) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, 
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

5. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w 
szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. 
Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia 
takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
10. Integralną częścią umowy są załączniki: załącznik nr 1 „Specyfikacja oferowanego 

przedmiotu zamówienia”, załącznik nr 2 „Wyciąg z oferty”, załącznik nr 3 „Wzór protokołu 
odbioru”. 
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Załącznik nr 3 - Wzo r protokołu odbioru 
 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO 

Miejsce dokonania odbioru:  ___________________ 
Data dokonania odbioru:  ___________________ 
  

Ze strony Wykonawcy: 
_______________________________ 
(nazwa i adres) 

_______________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

_______________________________ 

(nazwa i adres) 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych) 

Potwierdzenie zgodności, jakości  wykonanego systemu *: 

o Tak* 

o Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

                                                      (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 

Końcowy wynik odbioru: 

o Pozytywny* 

o Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 

                                                          (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 

Podpisy: 

1. _________________________ 
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2. _________________________ 

3. _________________________      _______________                       

(osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego)                  (Przedstawiciel Wykonawcy) 

*niewłaściwe skreślić. 

 


