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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Część 1:  Dostawa skrzypiec typ 1 - 1 szt. 
 
1. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Instrument lutniczy, klasy mistrzowskiej. 
2. Instrument zbudowany w oparciu o klasyczne wzorce. 
3. Instrumenty wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii lutniczych,  
4. Brak znamion obróbki mechanicznej, brak widocznych spękań lub deformacji, 

najwyższa jakość drewna. 
5. Wykończenie lakierem spirytusowym lub olejnym.  
6. Dopuszcza się wykończenie imitujące wygląd starych instrumentów. 
7. Instrument w futerale, bez smyczka 
8. Wymaga się wysokich walorów jakościowych instrumentu w zakresie jakości lutniczej 

(warsztatowa jakość wykonania) i jakości dźwiękowo-użytkowej, które podlegać będą 
ocenie komisji eksperckiej, wg zasad opisanych w SIWZ.  
UWAGA, Uzyskanie przez instrument w dowolnej kategorii oceny 0 pkt. (np. w 
kategorii „wyrównanie między strunami”) będzie dla Zamawiającego podstawą do 
odrzucenia oferty z powodu niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

2. Część 2:  Dostawa skrzypiec typ 2 - 1 szt. 
 
2. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Instrument lutniczy, klasy mistrzowskiej. 
2. Instrument zbudowany w oparciu o klasyczne wzorce. 
3. Instrumenty wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii lutniczych,  
4. Brak znamion obróbki mechanicznej, brak widocznych spękań lub deformacji, 

najwyższa jakość drewna. 
5. Wykończenie lakierem spirytusowym lub olejnym.  
6. Dopuszcza się wykończenie imitujące wygląd starych instrumentów. 
7. Instrument w futerale, bez smyczka 
8. Wymaga się wysokich walorów jakościowych instrumentu w zakresie jakości lutniczej 

(warsztatowa jakość wykonania) i jakości dźwiękowo-użytkowej, które podlegać będą 
ocenie komisji eksperckiej, wg zasad opisanych w SIWZ.  
UWAGA, Uzyskanie przez instrument w dowolnej kategorii oceny 0 pkt. (np. w 
kategorii „wyrównanie między strunami”) będzie dla Zamawiającego podstawą do 
odrzucenia oferty z powodu niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

3. Część 3:  Dostawa skrzypiec typ 3 - 1 szt. 
 
3. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Instrument lutniczy, klasy mistrzowskiej. 
2. Instrument zbudowany w oparciu o klasyczne wzorce. 
3. Instrumenty wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii lutniczych.  
4. Brak znamion obróbki mechanicznej, brak widocznych spękań lub deformacji, 

najwyższa jakość drewna. 
5. Wykończenie lakierem spirytusowym lub olejnym.  
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6. Dopuszcza się wykończenie imitujące wygląd starych instrumentów. 
7. Instrument w futerale, bez smyczka 
8. Wymaga się wysokich walorów jakościowych instrumentu w zakresie jakości lutniczej 

(warsztatowa jakość wykonania) i jakości dźwiękowo-użytkowej, które podlegać będą 
ocenie komisji eksperckiej, wg zasad opisanych w SIWZ.  
UWAGA, Uzyskanie przez instrument w dowolnej kategorii oceny 0 pkt. (np. w 
kategorii „wyrównanie między strunami”) będzie dla Zamawiającego podstawą do 
odrzucenia oferty z powodu niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

4. Część 2:  Dostawa altówki - 1 szt. 
 
1. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Instrument lutniczy, klasy mistrzowskiej. 
2. Długość korpusu do 415 mm. 
3. Instrument zbudowany w oparciu o klasyczne wzorce. 
4. Instrumenty wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii lutniczych. 
5. Brak znamion obróbki mechanicznej, brak widocznych spękań lub deformacji, 

najwyższa jakość drewna. 
6. Wykończenie lakierem spirytusowym lub olejnym.  
7. Dopuszcza się wykończenie imitujące wygląd starych instrumentów. 
8. Instrument w futerale, bez smyczka 
9. Wymaga się wysokich walorów jakościowych instrumentu w zakresie jakości lutniczej 

(warsztatowa jakość wykonania) i jakości dźwiękowo-użytkowej, które podlegać będą 
ocenie komisji eksperckiej, wg zasad opisanych w SIWZ.  
UWAGA, Uzyskanie przez instrument w dowolnej kategorii oceny 0 pkt. (np. w 
kategorii „wyrównanie między strunami”) będzie dla Zamawiającego podstawą do 
odrzucenia oferty z powodu niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
3. Uwagi dodatkowe 

1. Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentami wskazanych przez 
Zamawiającego fachowców oraz udzieli im. pozwolenia na wykonywanie 
podstawowych czynności serwisowych przy instrumentach bez utraty uprawnień 
Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.  

2. Wymagana gwarancja min. 24 m-ce.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca maksymalnie dwukrotnie, w terminie do 30 dni od 

pisemnego wezwania Zamawiającego, wykona nieodpłatne czynności serwisowe 

instrumentów.  

4. Wykonawca dostarczy instrumenty z futerałami – po jednym futerale na instrument. 

 


