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Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych oraz futerałów dla 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

I. Instrumenty oraz futerały powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w poniższej specyfikacji, 
być fabrycznie nowe. 

II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

III. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 7, 
polegających na rozszerzeniu dostawy o takie same instrumenty i futerały. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Wykonawcy mogą występować wspólnie zgodnie z art. 23 Ustawy.  

 

1. OPIS PRZEDMIIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nomenklatura CPV:  37310000-4 instrumenty muzyczne 

37321000-1 instrumenty klawiszowe 

37321600-0 pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem własnym na podany przez 
Zamawiającego adres – 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2  instrumentów muzycznych oraz 
futerałów dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych– każda część będzie 
oceniana oddzielnie. Zamówienie obejmuje następujące części: 

 
Część 1 
 
Dostawa elektronicznych instrumentów klawiszowych 6 szt. 

 
Część 2 

Dostawa futerałów na instrumenty muzyczne. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
Futerały na instrumenty „góralskie”  
- skrzypce – 4 szt. 
- altówki – 2 szt. 
- Viola da gamba – 1 szt. 
 
Futerały na instrumenty historyczne 
- skrzypce barokowe – 3 szt. 
- altówka barokowa – 2 szt. 
- Wiolonczela barokowa – 1 szt.  
 
Futerały na smyczki barokowe 
- do skrzypiec – 6 szt. 
- do altówki – 3 szt. 
- do wiolonczeli – 2 szt. 
- do viola da gamba – 1 szt. 
 
 
Futerały do saksofonów altowych – 2 sztuki 
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1.3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w 
Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

1.4. Wszystkie instrumenty powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej 
specyfikacji. 

1.5. Dla wszystkich instrumentów Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 
minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do 
naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W 
przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 14 dni od daty zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej 
niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany instrumentu na nowy.  

1.6. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez wskazanych w ofercie 
przez Wykonawcę autoryzowanych punktach serwisowych. 

1.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 
równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie 
przedmiotu zamówienia – podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań 
równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami 
wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy 

1.8. Za równoważne w stosunku do wskazanych instrumentów Zamawiający uzna takie, 
oferowane przez Wykonawców instrumenty, które pod względem artystycznym, 
wykonawczym, technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do 
opisanych w przedmiocie zamówienia. 

Za równoważne pod względem: 

a) artystycznym, wykonawczym oraz funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak 
wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie 
zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych 

b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który 
posiada równoważną pod względem sprawności technicznej budowę i wyposażenie 
co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. 

1.9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1.5, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu 
odpowiednio: 

1.9.1. w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia  – o okres wykonywania naprawy 

1.9.2. w przypadku dokonania wymiany przedmiotu zamówienia – okres gwarancji liczony 
będzie od początku, tj. od daty jego wymiany 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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3.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
Prawa Zamówień Publicznych, 

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

4. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMNETACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 

4.1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 2. 

4.2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 
załącznik nr 3. 

4.3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik 3a do SIWZ).  

4.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

4.5.1. pkt. 4.3, 4.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

4.5.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4.5.1.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.5 zastępuje się dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Przepisy co do ważności dokumentu stosuje się odpowiednio 

4.6. Kserokopie dokumentu nadania NIP i REGON 

W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez konsorcjum w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, o których mowa w punktach 2 - 
6, dla każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie. 

4.7. Formularz cenowy – załącznik Nr 4 

4.8. Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów – załącznik Nr 5, 

4.9. Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne, przy czym przyjmuje się, 
że podmiotami takimi mogą być producent lub autoryzowany serwis producenta – załącznik 
nr 6 

4.10. Dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny jest autoryzowany przez producenta  

4.11. Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 7, 

4.12. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w 
oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem pieczęcią Wykonawcy, 
imienną pieczątką osoby upoważnionej. 
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4.13. Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum i zawarcia umowy w przypadku, gdy 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo 
należy dołączyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika. 

4.14. Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
wyszczególnieniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik Nr 8 

Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTETIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OOFERT: 

5.1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert wykluczonych oraz odrzuconych. 

5.2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Część I 

 
             L.p.                Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert              Znaczenie 

           1.             Cena oferty           60 

           2.  Jakość         40 

 

      Część II 

 
             L.p.                Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert              Znaczenie 

           1.             Cena oferty           100 

 

 
 

5.3. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, 
która nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 

5.4. Punkty zostaną wyliczone na  podstawie wzoru: 

 

Część I 
 

                                     najniższa cena brutto badanych ofert 
      C = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt 
                                           cena brutto badanej oferty  
 

 
  

                   Ilość punktów przyznanych danemu instrumentowi w badanej ofercie 
         J = --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt 
                Maksymalna ilość punktów przyznanych danemu instrumentowi w badanych ofertach  
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Ocenie w kryterium jakości będą podlegać następujące parametry: 
 

A. Barwa dźwięku w zakresie (maksymalnie pełna i wyrównana) ilości tonów składowych 
dla każdego rejestru dźwiękowego – max 10 pkt 

Barwa dźwięku wyrównana – 10 pkt. 
Barwa dźwięku słabo wyrównana – 5 pkt. 
Barwa dźwięku niewyrównana – 0 pkt. 

 
 

B. Wyrównana intonacja w obrębie całej skali instrumentu – max 10 pkt 
 
Intonacja w skali całego instrumentu jest wyrównana – 10 pkt. 
Intonacja w skali całego instrumentu jest słabo wyrównana – 5 pkt. 
Intonacja w skali całego instrumentu nie jest wyrównana - 0 pkt. 
 

 
C. Wyrównany dźwięk (w pełnym zakresie instrumentu) – max 10 pkt 

 
Dźwięk jest wyrównany – 10 pkt. 
Dźwięk jest słabo wyrównany – 5 pkt. 
Dźwięk jest niewyrównany – 0 pkt.  
 

D. Precyzyjna mechanika (właściwa twardość i precyzja mechaniki 
charakterystyczna dla danego instrumentu) – max 10 pkt 
 
Właściwa twardość i precyzyjność mechaniki – 10 pkt 
Średnia twardość i precyzyjność mechaniki – 5 pkt 
Brak właściwej twardości i precyzyjności mechaniki – 0 pkt 

 
 

Część II 

                                     najniższa cena brutto badanych ofert 

 C = -------------------------------------------------------------------------------- x  100 pkt 

                                           cena brutto badanej oferty  
 

 
5.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jak najkorzystniejsza 
dla danej części w oparciu o podane kryteria. 

 
5.6 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert. 
 

5.7 Ocena jakości będzie dokonana przez nauczycieli akademickich powołanych przez 
Kierownika Zamawiającego na członków Komisji przetargowej. Z oceny kryterium jakości 
zostaną sporządzone indywidualne karty oceny ofert, które będą zawierały punktację 
przyznaną przez każdego z nauczycieli akademickich. Punkty uzyskane od członków komisji 
sumuje się i wylicza średnią ocen. 
 

5.8 Punktacja końcowa jest sumą punktów przyznanych ocenianym ofertom (C+J). Maksymalna 
liczba punktów jaką może Wykonawca uzyskać w wyniku oceny wg. wymienionych kryteriów 
wynosi 100 punktów. 
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5.9 W celu przeprowadzenia oceny kryterium jakości Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego 1 egz. klawiszowego instrumentu elektronicznego 
celem wyboru 5 takich samych 

5.10 Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odebraniem instrumentu do przeprowadzenia   
oceny jakości ponosi Wykonawca. 

5.11 Zamawiający zastrzega sobie iż w przypadku zadania I wskazany przez Wykonawcę na 
etapie testowania instrument, będzie tożsamy z pozostałymi, które w późniejszym terminie (w 
przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy zamawiającemu. 
Oznacza to dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego ze winy Wykonawcy) instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na 
etapie oceny przez przedstawicieli Zamawiającego. 

5.12 Wykonawcy składający ofertę na części I zobowiązani są dostarczyć instrument po 
uprzednim ustaleniu z Zamawiającym godziny transportu. Osobą upoważnioną do 
ustalenia godziny transportu jest Elżbieta Niedziałkowska 22 827 72 41 wew. 303, 
608 463 762 

5.13 Ocena wszystkich instrumentów przekazanych Zamawiającemu nastąpi w ciągu 2 dni 
od dnia dostarczenia instrumentu 

5.14 Ocenione instrumenty za wyjątkiem tego który został wybrany przez Zamawiającego 
tj. uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, Wykonawca 
zobowiązany jest odebrać własnym transportem i na własny koszt w terminie 3 dni od 
dnia zawiadomienia go o wyborze instrumentu. 

Instrument wybrany przez Zamawiającego zostanie w depozycie Zamawiającego do 
dnia jego przewłaszczenia. 

5.15 W cenie oferty wykonawcy winni podać kwoty należne z tytułu stosownych podatków, opłat 
celnych, importowych oraz kosztów transportu do siedziby Zamawiającego. 

5.16 Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 
nie będą podlegały zmianom. 

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

5.18 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

5.19 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 
Prawa zamówień publicznych.  

6. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

6.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie strony oferty 
muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 

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

7.3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia zawierającą jedną, 
jednoznacznie opisaną propozycję. 
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7.4. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno 
być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych 
do oferty. 

7.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmieniać lub wycofać ofertę. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ……..”. 

7.7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE". 

7.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

7.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Prawa Zamówień Publicznych. 

7.10. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści 
niniejszej SIWZ. 

7.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres 
podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: 

 

„Dostawa instrumentów muzycznych oraz futerałów Część …….” 

 
„Nie otwierać przed dniem 14 lutego 2014 roku godz. 10:30” 

 

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy 

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  

8.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

8.3. Każda ze stron na wniosek drugiej, zobowiązana jest  do potwierdzenia otrzymania 
korespondencji 

8.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
pisemnie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.5. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do siedziby zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 
Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

8.8. Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są 
każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

8.10. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest niniejsza SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone 
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie 
wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

9.1. Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2014 r. o godz. 10:15. Oferty należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2, pok. 213 Kancelaria Główna. 

9.2. Oferty zostaną otwarte w dniu 14.02.2014r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

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

9.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana oraz informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w tych ofertach – art. 86 Prawa Zamówień Publicznych. 

9.5. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 9.4 niniejszej SIWZ. 

10. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

10.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.2. O wynikach przetargu (wyborze najkorzystniejszej oferty) Zamawiający powiadomi w formie 
pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

10.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy wg 
wzoru załączonego do SIWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z 
zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 

10.4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą 
współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 

10.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
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11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NIE JEST WYMAGANE. 

12. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

w sprawach formalnych – Monika Stankiewicz-Wiciak tel. 22/ 827 83 05 

13. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY KIEROWAĆ 
WYŁĄCZNIE PISEMNIE NA ADRES E-MAIL:  

stankiewicz@chopin.edu.pl 

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

 

 
 

                                                                                         Kanclerz UMFC 

                                                         
                         

                                                                                       mgr Magdalena Giedrojć-Juraha 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 4 lutego 2014r. 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 do SIWZ  – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie 
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy 
Załącznik nr 5 do SIWZ – opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów muzycznych 
Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne i serwis 

oferowanych instrumentów muzycznych 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat 
Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy. 

 

mailto:stankiewicz@chopin.edu.pl
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Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Minimalne parametry techniczne, jakie powinny spełniać dostarczone 
pokrowce i instrumenty. 

 

Część 1 

Elektroniczne instrumenty klawiszowe 

 

1. Fortepian/pianino cyfrowe - KAWAI, model KDP90 lub równoważny  

 
Klawiatura o wymiarach jak w klasycznym fortepianie lub pianinie  
Polifonia 192 lub więcej 
3 pedały – jak w instrumencie klasycznym (Damper, Sostenuto, Soft) 
Drewniana konstrukcja z wykończeniem 
Liczba klawiszy: 88 lub więcej  
Dynamika klawiszy: Tak  
Liczba brzmień  15 lub więcej  
Funkcja LESSON- dla łatwiejszego samokształcenia, zainstalowane utwory lekcyjne zestawów 
Burgmullera 25 i Czerny 30 
Funkcja CONCERT MAGIC 
Funkcja FOUR HANDS – umożliwienie wspólnej  gry dwóm osobom w tym samym zakresie 
wysokości dźwięków  
Liczba utworów preset: co najmniej 20  
Reverb: Tak  
Metronom: Tak temp (32-280) co najmniej 2/4, 3/4, 4/4, 3/8  
Transpozycja: -12 do 0, 0 do +12  
Strojenie a1 od 427.0Hz - 453.0Hz (0.2Hz/krok)  
Pulpit do nut: Tak  
wejścia: 2 słuchawkowe z równoczesnym wył. głośników, Line In, Line Out, MIDI In/Out, USB (to 
Host)USB (to Device)  
Wzmacniacz oraz głośniki 2x 12 W lub większe 
Klawiatura nasuwana z możliwością zamknięcia z zabezpieczeniem przed otwarciem 
Kolor: ciemny dowolny  
Waga: do 55 kg 
Możliwość zapisu dźwięku w plikach midi oraz odtwarzanie plików dźwiękowych (port USB do 
nagrania i do odtwarzania) 
Możliwość zainstalowania włącznika na kluczyk (podobnie jak stacyjka w samochodzie) 
Polska instrukcja obsługi. 

6 sztuk  
24 miesiące gwarancji 
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Część 2 

Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne 
 

1. Futerały 

 
Futerały na instrumenty góralskie i historyczne 
 
Futerały do skrzypiec i altówek powinny mieć kształt prostokąta, natomiast do Violi da gamba i 
wiolonczeli profilowany, typowy dla tych instrumentów. 
Wszystkie futerały do skrzypiec i altówek powinny być wykonane z drewna oraz pianki a do 
wiolonczeli i violi da gamba z włókna szklanego. 
Wszystkie futerały z kieszeniami na nuty oraz wyłożone miękką tkaniną (welurem) 
Wewnątrz powinny znajdować się: miejsca na min. 2 smyczki, schowek na akcesoria (kalafonie, 
struny, etc) higrometr, kołderkę dla instrumentu. 
Wszystkie futerały powinny posiadać wszelkie zabezpieczenia antyudarowe, atmosferyczne i 
bezawaryjne oraz bezpieczne systemy zamykania na klucz. 
 
Futerały na smyczki powinny mieć prostokątny kształt i posiadać zabezpieczone zamki. 
Podobnie do futerałów na instrumenty powinny być sztywne, wyłożone wewnątrz miękką tkaniną 

 
Futerały na saksofony altowe powinny być prostokątne - typu plecak , twarde, powinny posiadać 
na wierzchu zamykane  kieszenie np. na nuty. Wewnątrz powinny być wyłożone miękkim 
materiałem, np. welurem, wewnątrz powinna znajdować się zamykana przegródka na akcesoria. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

OFERTA 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ..................................................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................................ 

Kod .......................................................................................................................................................... 

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

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

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

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….. 

strona www: ………………………………………………………………………………….……………..…… 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym nr ZP-4/02/2014/272/W/MSW 
na dostawę instrumentów muzycznych oraz futerałów, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SIWZ za cenę: 

 

Część 1 za cenę ofertową brutto.....................................zł, 

(słownie złotych:.....................................................................................................................)  

tj. cena ofertowa netto.........................zł plus podatek VAT.....% w kwocie.......................zł 

 

Część 2 za cenę ofertową brutto.................................................zł, 

(słownie złotych:......................................................................................................................) 

tj. cena ofertowa netto.........................zł plus podatek VAT.....% w kwocie.......................zł 
 

Razem oferowane części............. cena netto..............................cena brutto........................... 

Ceny ofertowe poszczególnych pozycji podano w Formularzu cenowym (zał. nr 4)  

Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do dnia …………….2014r. 

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy wszystkie warunki i postanowienia w niej zawarte. 
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Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przeniesienie do umowy na realizację zamówienia warunków 
oraz postanowień określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni licząc od momentu 
złożenia oferty.  

Ofertę złożono na.........ponumerowanych stronach od nr…........do nr……........ 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty* 

1. .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

7. …………………………….…………………………………………..……. 

8. …………………………………………………….……………………..…. 

9. ………………………………………………………………………………. 

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

                                              Podpis (podpisy) oferenta 

 

* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, muszą by one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy : 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 
dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art.86 ust. 4. 

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

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

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

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

   

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 
Miejscowość i data: ............................................  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 
 
 
Nazwa firmy: .................................................................................................................. 
 
Adres:  
 .................................................................................................................... 
 
REGON:   ............................................. NIP: ............................................... 
 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę instrumentów muzycznych oraz 
futerałów oświadczam, że: 
 

1. posiadam wiedzę i doświadczenie, 
 

2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

 
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
4. nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 
stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.). 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

 

 

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

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do  Czytelne podpisy osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy   reprezentowania Wykonawcy          

 

 

 

Miejscowość i data: ............................................  

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7279
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7279
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Załącznik nr 3 a do SIWZ 

 
Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Nazwa firmy:.................................................................................................................... 

Adres:............................................................................................................................... 

REGON: .......................................................... NIP: ................................................... 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę instrumentów muzycznych oraz 
futerałów oświadczam, że 

 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej. 

 

 

 

………………………..………….. dnia …………….………..  

Podpis (pieczątka Wykonawcy)  

 

 

 

 

* -niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

Formularz cenowy 

 
Składając w imieniu .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
ofertę dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 00 – 368 Warszawa, ul. Okólnik 2 
na dostawę instrumentów muzycznych oraz futerałów, oferujemy realizację zamówienia 
zgodnie z poniższymi cenami: 
 
 

 
CZĘŚĆ 1 

Dostawa elektronicznych instrumentów klawiszowych 

Lp. Instrument Ilość 
Oferowany model i 
typ sprzętu (nazwa 

handlowa) 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Wartość 

netto 
Stawka 

podatku VAT 
w % 

Wartość 
brutto 

1  6      

RAZEM część 1  

CZĘŚĆ 2 
Dostawa futerałów 

Lp. Futerały Ilość 
Oferowany model i 
typ sprzętu (nazwa 

handlowa) 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Wartość 

netto 
Stawka 

podatku VAT 
w % 

Wartość 
brutto 

Futerały na instrumenty góralskie 

1 Futerały do skrzypiec 4      

2 Futerały do altówki 2      

3 Futerał do Violi da 
gamba 1      

Futerały na instrumenty historyczne 

1 Futerały do skrzypiec 
barokowych 3      

2 Futerał do altówki 
barokowej 2      

3 Futerał do wiolonczeli 
barokowej 1      

Futerały na smyczki 

1 Futerał na smyczki do 
skrzypiec 6      

2 Futerały na smyczki 
do altówki 3      

3 Futerały na smyczki 
do wiolonczeli 2      
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4 Futerał do Violi da 
gamba 1      

Futerały na saksofony altowe 

1 Futerał do saksofonu 
altowego 2      

RAZEM część 2  

 

 

Razem słownie brutto .............................................................................................................................. 

 

UWAGA: wartość ogółem netto i brutto należy przenieść do oferty, odpowiednio do oferowanej 
części zamówienia. 

 

 

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

 

 

Miejscowość i data: …………………….…...... 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów muzycznych oraz futerałów 

 

Lp. Nazwa Opis techniczny i wyposażenie 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

….………………………………………….. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

Miejscowość i data: ............................................ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne oferowanych 

instrumentów muzycznych 
 

  

Lp. Nazwa Nazwa podmiotu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ............................................ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 
Wykaz instrumentów przewidzianych 

do powierzenia 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

….………………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

Miejscowość i data: ........................................... 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

 

L.p. Nazwa zamówienia 
Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon) 
Kwota zamówienia 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

…….………………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

Miejscowość i data: ........................................... 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
(Projekt umowy) 

UMOWA Nr .... /2014 

zawarta w dniu ............................2014, pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa ul. Okólnik nr 2, 
działającym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), identyfikowanym NIP 525-000-77-15, REGON 000275702, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 
- Magdalenę Giedrojć-Juraha                       Kanclerza 
 
przy kontrasygnacie 
 
- Dariusza Millera                   Kwestora 

 

a  

................................................................ul. ...........................działającą na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………….., 
identyfikowaną NIP …………………, REGON ..............................................zwaną dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

Niniejsza umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego znak sprawy: ZP-4/02/2014/272/W/MSW, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych tj. (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473). Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia …………….. 2014r. wraz z załącznikami złożona 
w postępowaniu stanowią integralne części umowy. 

 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa instrumentów muzycznych oraz futerałów w następujących 
częściach zamówienia: 

1) Zadanie I – …………………. 
2) Zadanie II -………………… 

 
2. Wszystkie oferowane instrumenty oraz futerały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, 

niebędące przedmiotem ekspozycji. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z 
należytą starannością, wymaganą przy dostawach tego rodzaju. 

2. Wykonawca oświadcza, że instrumenty oraz futerały będące przedmiotem umowy są 
dopuszczone do powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia, 
świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z 
zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości. 
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                                               § 3 

 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy, w terminie do dnia ………….2014r, chyba 

że instrumenty dostarczono do oceny wcześniej. 
2. Transport i dostawa odbędzie się w ramach realizacji przedmiotu umowy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Cła, inne niezbędne opłaty, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia do 
chwili odbioru instrumentów w siedzibie Uniwersytetu w Warszawie obciążają w całości 
Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy w godzinach urzędowania Zamawiającego 
tj. 8:00-15:00 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go 
przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jego jakości w czasie całego transportu aż do chwili 
wydania przedmiotu umowy w posiadanie do oceny oraz depozytu Zamawiającego.  

5. Wykonawca umożliwi uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie 
instrumentów będących przedmiotem dostawy przed ich odbiorem. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wymiany instrumentów na inne egzemplarze tych samych marek i tych 
samych modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu, jeżeli dostarczone instrumenty 
będą fabrycznie wadliwe lub zostaną uszkodzone w trakcie transportu. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od daty 
pierwotnego odbioru, według wyboru Zamawiającego, bez ponoszenia przez Zamawiającego 
z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

7. Wykonawca dostarczy wraz z instrumentarium karty gwarancyjne wystawione na rzecz 
Zamawiającego, zgodne z wymogami określonymi w § 6. 

 
§ 4 

 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę (w zależności 

od zaoferowanej/nych części przedmiotu zamówienia): 
 
1.1 za dostawę instrumentów wchodzących w skład części I przedmiotu zamówienia w 

wysokości: ……………………………………...……zł brutto, (słownie zł: 
………………………….…………..), w tym kwotę: ……………….zł netto (słownie zł: 
………….………………….) plus podatek VAT … % w kwocie ………… zł (słownie zł: 
……………………………..). 
 

1.2 za dostawę futerałów wchodzących w skład części II przedmiotu zamówienia w 
wysokości: ……………………………………...……zł brutto, (słownie zł: 
………………………….…………..), w tym kwotę: ……………….zł netto (słownie zł: 
………….………………….) plus podatek VAT … % w kwocie ………… zł (słownie zł: 
……………………………..). 

 
 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……….………….………… w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że instrumenty oraz futerały dostarczone w ramach 

niniejszej umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

instrumentów. 
3. Przez wadę fizyczna rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność instrumentów z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

instrumentów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, 
praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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§ 6 

 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości, co do właściwego i 

nieprzerwanego działania. 
2. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia ………………..miesięcy gwarancji  liczonych od 

dnia odbioru końcowego.  
3. Gwarancja obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, usterek oraz braków w 

przedmiocie umowy lub do dostarczenia nowego przedmiotu umowy identycznego z 
określonym w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, jeżeli wady ujawnią się w ciągu terminu 
określonego w gwarancji. 

4. Wykonawca zapewnia autoryzowany, bezpłatny serwis gwarancyjny. 
5. W ramach ww. serwisu Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) naprawy instrumentów, 
2) niezbędnych i wymaganych przeglądów technicznych  
3) nieodpłatnego dojazdu, a także odbioru i dostarczania instrumentów w przypadku 

konieczności ich naprawy poza siedzibą UNIWERSYTETU lub pokrycia kosztów 
przesyłek 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z 
elementów przedmiotu dostawy, które uległy uszkodzeniu lub są wadliwe. 

7. W przypadku naprawy, gwarancja jakości, co do naprawianych instrumentów ulega 
przedłużeniu o czas naprawy. 

8. Świadczenie usług serwisowych dokonywane będzie na podstawie karty gwarancyjnej 
wystawionej przez Wykonawcę lub osobę trzecią i doręczonej Zamawiającemu najpóźniej z 
chwilą odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

 
1. W razie niewykonania, nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy w całości z winy Wykonawcy w wysokości 30 % kwoty 

wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 umowy, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy w części z winy Wykonawcy w wysokości 30 % kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tą część umowy, od której odstąpiono, 
 

§ 8 
 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 9 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 
 
 

 
Wykonawca                                                                                                                     Zamawiający
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