
Znak sprawy : DzAI 281/10/19 

SIWZ / Strona 1 z 62 

 

Zamawiający :  

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

regon 007010881 

NIP 776-000-48-23 

http://www.mwmskansen.pl 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów 

Muzeum” 

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr   638337-N-2019 z dnia 27.12.2019r. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI: 

 

1. Formularz Ofert – Załącznik Nr 1; 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw  wykluczenia – Załącznik Nr 2; 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. spełnienia warunków  – Załącznik Nr 3; 

4. Zobowiązanie  na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia  – Załącznik Nr 4 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24  ust. 1 pkt  23 Ustawy – Załącznik. Nr 5; 

6. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Załącznika Nr 6, 

7. Wykaz wykonanych usług  - Załącznik Nr 7; 

8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik nr 8, 

9. Wzór Umowy – Załącznik Nr 9; 

10. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 10.1 – 10.8; 
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1.0 Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

regon 007010881 

NIP 776-000-48-23 

http://www.mwmskansen.pl 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

 

2.0 Tryb udzielenia zamówienia:  

 

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowane jest  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów 

Muzeum". 

2.2 Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 

1) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178); 

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); 

3) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu; 

4) Specyfikacji lub SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

5) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

6) Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z 

załącznikami. 

7) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

2.3 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2.4 SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.mwmskansen.pl 

2.5 Regulacje RODO. 

1) W  przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe 

podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy będącego 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o 

osobach, które Wykonawca przedłożył  w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów 

Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do 

realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane 

jako podwykonawca). 

2) Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  też zastosowanie do umowy  zawartej w 

wyniku niniejszego  przetargu oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem 

przedmiotowego postępowania. 

3) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w pkt 19.0  SIWZ oraz we wzorze Umowy. 

2.6 Stosownie do art. 93 ust. 1a Ustawy Zamawiający może unieważnić  niniejsze postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane.  Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 

przewidziana w  ogłoszeniu o niniejszym  zamówieniu. 

2.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się odpowiednie przepisy powołane w treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 14 ust.1 Ustawy do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

http://www.mwmskansen.pl/
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Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

3.0 Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pełnej konserwacji muzealiów uwzględniającą ich indywidualny 

charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę 

powinny zahamować dalszą deteriorację muzealiów, a także przywrócić im właściwe walory estetyczne, przy 

zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić na bezpieczne eksponowanie przez 

Zamawiającego. 

3.2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

50800000-3- Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

50850000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli 

50860000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych 

50830000-2 Usługi w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych 

50820000-9 Usługi w zakresie napraw wyrobów skórzanych do użytku osobistego 

92521220-7 Usługi ochrony eksponatów 

92312000-1 Usługi artystyczne 

3.3 W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 

1) odbiór muzealiów z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i przewóz do pracowni konserwatorskiej oraz 

dostarczenie do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu po wykonaniu prac konserwatorskich; 

2) opracowanie programu prac konserwatorskich; 

3) przeprowadzenie właściwej konserwacji; 

4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych 

prac konserwatorskich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

5) zapewnienie bezpieczeństwa muzealiów podczas transportu oraz  w pracowni konserwatorskiej na własny 

koszt i ryzyko.  

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 10.1 – 10.8 do SIWZ.  

3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:  

a) CZĘŚĆ  I – przedmioty drewniane,  meble 

b) CZĘŚĆ  II- przedmioty z papieru,  

c) CZĘŚĆ III – przedmioty z metalu 

d) CZĘŚĆ  IV – instrumenty muzyczne 

e) CZĘŚĆ V- zegary 

f) CZĘŚĆ VI- obrazy olejne 

g) CZĘŚĆ VII- przedmioty ze skóry 

h) ĆZĘŚĆ VIII- przedmioty z tkanin 

3.6 Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje 

maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.  

3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3.9 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane. 

3.10 Postanowienia dot. podwykonawstwa zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.    

3.11 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia 

na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji na wykonany 

przedmiot umowy stanowi również  kryterium oceny ofert z wagą  20 % i będzie oceniane  zgodnie z zasadami 

wskazanymi w pkt 14 SIWZ.  

3.12 Na mocy  z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie prac konserwatorskich objętych Umową, Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac.  

3.13 W toku realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy stanowiącej   Załącznik Nr 9  do SIWZ. 

3.14 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.  

 

 



Znak sprawy : DzAI 281/10/19 

SIWZ / Strona 4 z 62 

 

4.0 Termin wykonania zamówienia 

 

4.1 Nieprzekraczalny wymagany   termin  wykonania zamówienia dla każdej części do dnia 30 października 

2020r. 

 

5.0 Warunki udziału w postępowaniu: 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w SIWZ. 

5.2 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23  oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 8  

Ustawy.  
5.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 

5.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 

8  Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. 

5.5 Zamawiający określił  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ warunki udziału w niniejszym postępowaniu 

dot. : 

5.5.1 zdolności technicznej lub zawodowej,  żądając aby Wykonawca wykazał, że: 

1) posiada  doświadczenie w zakresie wykonywania usług konserwacji eksponatów  

odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) dla CZĘŚĆ  I zamówienia co najmniej 2 usługi konserwacji eksponatów  drewnianych o 

wartości brutto  nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda, 

b) dla CZĘŚĆ  II zamówienia co najmniej 2 usługi konserwacji eksponatów  z papieru o 

wartości brutto  nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda,  

c) dla CZĘŚĆ III zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 

eksponatów  z metalu o wartości brutto  nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda,  

d) dla części CZĘŚĆ  IV zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 
eksponatów  takich jak  instrumenty  muzyczne o wartości brutto  nie mniejszej niż 10 

000,00 zł każda,  

e) dla CZĘŚĆ V zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 

eksponatów  takich jak  zegary o wartości brutto  nie mniejszej niż 3 000,00 zł każda,  

f) dla CZĘŚĆ VI  zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 

eksponatów  takich jak  obrazy olejne o wartości brutto  nie mniejszej niż 5 000,00 zł każda,  

g) dla CZĘŚĆ VII  zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 

eksponatów  takich jak  przedmioty  ze skóry o wartości brutto  nie mniejszej niż 3 000,00 zł 

każda,  

h) dla CZĘŚĆ VIII  zamówienia co najmniej 2 usługi obejmujące zakresem konserwację 

eksponatów  takich jak  tkaniny o wartości brutto  nie mniejszej niż 3 000,00 zł każda;  

 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które  są wyznaczone  przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.  
a) dla CZĘŚCI I zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z drewna 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 
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konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z drewna 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków;  

b) dla CZĘŚCI II zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z papieru 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z papieru 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków;  

c) dla CZĘŚCI III zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z metalu 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów z metalu 

wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków;  

d) dla CZĘŚCI IV zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak 

instrumenty muzyczne wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, 

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji  eksponatów  takich jak 

instrumenty muzyczne, wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków;  

e) dla CZĘŚCI V zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak 

zegary, wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak 

zegary, wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków;  

f) dla CZĘŚCI VI zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak 

obrazy olejne wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak 

obrazy olejne wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków; 

g) dla CZĘŚCI VII zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 
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− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak  

przedmioty  ze skóry wpisane  do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak  

przedmioty  ze skóry wpisane  do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków; 

h) dla CZĘŚCI VIII zamówienia, co najmniej jedną  osobą posiadającą: 

− wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i renowacja dzieł sztuki, która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak  

tkaniny zabytkowe wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków,  

lub 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie 

konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która posiada co 

najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów  takich jak  

tkaniny zabytkowe wpisane do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków. 

 

5.6 Zamawiający nie określił  w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz w SIWZ warunków udziału w 

postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

5.7 W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ 

Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w  dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu 

potwierdzenia  ich spełnienia, wskazane są  wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5.8 W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia 

Zamawiający wskazuje, co następuje: 

5.8.1 Zamawiający respektuje przy spełnieniu warunków i żądaniu dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, 

świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie 

z polskim prawem. 

5.8.2 Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się 

kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w 

tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów 

regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016r. poz. 65). 

5.8.3 Wykonawca może wykazać się tą samą osobą w kilku częściach zamówienia, w przypadku gdy 

osoba ta  posiada opisane wyżej kwalifikacje  potwierdzające spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu opisane  w każdej z tych części zamówienia.  

5.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy  i zapisy 

SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

5.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki  

wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ  mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 

5.11 Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.12 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 
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5.13 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

pkt 1 i 8 Ustawy. 

5.14 Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie 

na podstawie wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wymaganych w niniejszym postępowaniu. 

5.15 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.16 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.17 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

6.0 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy. 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy tj. : 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

7.0  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

7.1 Oświadczenia  lub dokumenty, które należy złożyć w załączeniu do oferty sporządzonej w oparciu o 

Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ:  

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw  wykluczenia, sporządzone wg 

Załącznika Nr  2 do SIWZ; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. spełnienia warunków  sporządzone wg 

Załącznika Nr  3 do SIWZ ; 

3) Zobowiązanie  na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  wg Załącznika Nr  4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega 

na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

4) uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli  Wykonawca działa  

przez pełnomocników. 

7.2 Oświadczenia, o których  mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 i 3 do SIWZ mają  

być złożone w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i  SIWZ w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których  mowa w 

art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 i  3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Ustawy, sporządzonym wg Załącznika Nr 2 i 3 do SIWZ. 

7.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 4 SIWZ.  

 

7.6 Oświadczenia  lub dokumenty, które samodzielnie składa Wykonawca    po terminie do składania ofert. 

 

7.6.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24  ust. 1 pkt  23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 

postępowaniu. 

7.6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, sporządzone  wg Załącznika Nr 5 do SIWZ,  składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

7.7 Oświadczenia  lub dokumenty, które składa Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

 

7.7.1 Zgodnie z treścią ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Zamawiający przewiduje zastosowanie 

procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.7.2 Zgodnie z art. 26  ust. 2  Ustawy przed udzieleniem niniejszego zamówienia Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazanych w niniejszym 

postępowaniu. 

7.7.3 Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający: 

1) nie żąda w niniejszym postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 13-22 Ustawy oraz  

2) żąda dokumentów  potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wg  art. 24 ust.5  pkt 1 i 8 

Ustawy w postaci: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

d) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. ) - Załącznika Nr 6. 

7.7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.3 pkt 2) SIWZ  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu. 

7.7.5 Dokumenty, o których mowa w pkt  7.7.4  ppkt  1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt  7.7.4 ppkt  2   

SIWZ, powinny  być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.7.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  7.7.4  SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.7.5  SIWZ stosuje się 

odpowiednio. 

7.7.7 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyższej następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) wykazu usług (umów)  opisanych w warunku udziału w niniejszym postępowaniu, wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 
sporządzonego wg Załącznika Nr 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane należycie; 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania, tymi osobami, sporządzonego wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, 

7.7.8 Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.  

7.7.9 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.7.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.7.11 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia składa dokumenty w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.7.12 W przypadku gdy Wykonawca polega za zasobach innych podmiotów na zasadach art. 22 a Ustawy 

każdy z  tych podmiotów składa dokumenty w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i  brak podstaw wykluczenia. 

7.8 Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.0 SIWZ  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w 

oryginale.  
7.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.0 SIWZ  inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w niniejszym postępowaniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

7.12 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

niniejszym przetargu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 
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7.13 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym 

przetargu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.14 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7.15 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.0 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na nr (24) 275-58-20 lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres  e-mail: skansen@mwmskansen.pl. 

8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

ofert  w postaci elektronicznej, opatrzonych odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

8.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

8.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.4 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.4 

SIWZ. 

8.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono 

SIWZ – http://www.mwmskansen.pl bez ujawniania źródła zapytania. 

8.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej – 

http://www.mwmskansen.pl. 

8.9 Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami  i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na ww. 

stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie 

strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – http://www.mwmskansen.pl w celu zapoznania się z 

ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi 

zmianami do SIWZ. 

8.10 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Anna Rzeszotarska – tel 24/275 28 83  lub 24/ 2755820  

Iwona Brudnicka– tel 24/275 28 83 lub 24/2755820 

 

9.0 Wymagania dotyczące wadium  

 

9.1 Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium. 

 

10.0 Termin związania ofertą. 

 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/
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10.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

11.0  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

11.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia.  

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.2 Ofertę należy sporządzić wg  Załącznika nr 1 do SIWZ,  w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Do oferty należy załączyć oświadczenia  wskazane  w pkt 7.1 SIWZ, 

11.3 Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.4 Zamawiający żąda : 

1) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane;  

2) podania przez Wykonawcę firm  podmiotów, na których  zasoby Wykonawca powołuje się, na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

11.5 Zgodnie z art. 91 ust.3a zdanie drugie Ustawy Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę 

(rodzaj)  towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11.7 Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się 

spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

11.8 Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

11.9 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta zewnętrzna 

i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: „Przetarg – 

Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum. Nie otwierać przed 14.01.2020r.  godz.  10.15”. Koperta 

wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim 

przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o 

wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej 

„zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.  

11.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na 

kopercie zewnętrznej. 

11.12 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

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 

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

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

11.13 Zastrzeżone informacje: 

11.13.1 muszą być wskazane w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z uzasadnieniem 

wykazującym, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz  

11.13.2 muszą być złożone w  ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

11.14 W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 

zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 

przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od 

momentu otwarcia ofert. Zapis pkt 11.3 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

11.15 Obowiązki wynikające z RODO  

11.15.1 Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego  zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
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szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 

13 ust. 4 RODO).  

11.15.2 Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w 

art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne 

oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu zobowiązuje się  Wykonawcę do złożenia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o 

treści wskazanej   w Formularzu oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ). 

 

12.0 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

12.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (budynek C) ul. Narutowicza 64, 

09-200 Sierpc  w terminie do dnia 14.01.2020r.   do godz. 10:00. 

12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

12.3  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się 

niezwłocznie. 

12.4 Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Dział Administracji i Inwestycji ul. 

Narutowicza 64 w dniu: 14.01.2020r.   o godz.  10:15. 

12.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

12.6.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

13.0 Opis sposobu obliczenia ceny.  

 

13.1 W każdej części zamówienia należy określić w  Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ)  Cenę oferty 

obejmującą całość zamówienia wraz  ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce 

obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert. 

13.2 W każdej części zamówienia Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

zgodnie z warunkami SIWZ,  w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa termin 

do składania ofert.  

13.3 Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

13.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując:  

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na   zasadach wskazanych w   ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751); 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz ich wartości bez kwoty podatku; 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika 

to z treści złożonej oferty. 

13.5 Jeżeli Wykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy 

do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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14.0 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części 

zamówienia, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

14.1 Kryteria i ich znaczenie:  

1) Cena - 60 %, 

2) Doświadczenie personelu  -20% 

3) Okres gwarancji -20% 

 

14.2 Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

14.3  Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie powyższych kryteriów 

oceny ofert.  

14.4 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

14.5 Sposób oceny ofert. 

 

14.5.1 W  kryterium – Cena -60% (C) Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 60 pkt ofercie, 

która zaoferuje najniższą Cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną 

wyliczone ze wzoru: 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ocenianych  ofert 

            C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 60% 

              Cena ofertowa badanej oferty 

 

 

14.5.2 W kryterium –  Doświadczenie personelu  -20% (D) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów tj. 

20 pkt  ofercie, która zaoferuje  osobę,  wyznaczoną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje 

wymagane  do realizacji zamówienia, opisane  odpowiednio dla każdej części zamówienia w pkt 5.5.1 ppkt 

2) lit. a) - h) SIWZ oraz posiadającą  największe doświadczenie  w konserwacji eksponatów wskazanych 

odpowiednio dla części zamówienia, wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków, 

powstałych przed 1960 rokiem tj. która w okresie 5 ostatnich lat uczestniczyła bezpośrednio w wykonaniu 

konserwacji   10  i więcej eksponatów, powstałych przed 1960 rokiem. W przypadku ofert oferujących 

osobę wyznaczoną do wykonania zamówienia, posiadającą mniejsze doświadczenie  w konserwacji 

eksponatów wskazanych odpowiednio dla części zamówienia, wpisanych do inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, powstałych przed 1960 rokiem tj. która   w okresie 5 ostatnich lat uczestniczyła 

bezpośrednio w wykonaniu konserwacji   9 i mniej  eksponatów powstałych przed 1960 rokiem, punkty w 

niniejszym kryterium zostaną wyliczone wg następującego wzoru: 

 
  Liczba eksponatów, wykonanych  w okresie 5 ostatnich  lat  ,powstałych przed 1960 r. w badanej ofercie 

            D = -------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 20% 
           10 eksponatów wykonanych  w okresie 5 ostatnich  lat   powstałych przed 1960 r.  

 

Wykonawca, który wskaże osobę wyznaczoną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje 

wymagane  do realizacji zamówienia, opisane  odpowiednio dla części zamówienia w pkt 5.5.1 ppkt 2) lit. 

a) - h) SIWZ, która  nie posiada  doświadczenie w wykonaniu w ww. okresie  konserwacji eksponatów 

wskazanych odpowiednio dla części zamówienia, powstałych przed 1960 rokiem nie otrzyma punktów w 

kryterium Doświadczenie personelu (D) (otrzyma 0 punktów). Doświadczenie osoby , o którym mowa w 

niniejszym kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnianiu po terminie do składania ofert. 

 
 

14.5.3 W kryterium – Okres gwarancji -20% Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 20 pkt ofercie, 

która zaoferuje  okres gwarancji na wykonane usługi 60 m-cy i więcej miesięcy licząc  od dnia odbioru 

przedmiotu umowy. Zgodnie z SIWZ wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane usługi wynosi 

36  miesięcy  licząc  od dnia odbioru przedmiotu umowy. Wobec tego zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty 

której treść nie odpowiada treści SIWZ.  W przypadku ofert oferujących okres gwarancji 36  miesięcy i 

dłuższy, lecz  nie dłuższy  niż 60 miesięcy,  punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone ze wzoru: 

 

   Oferowany okres gwarancji na wykonane usługi w badanej ofercie 

            G= ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20% 
Najdłuższy okres gwarancji na wykonane usługi spośród ocenianych  ofert (tj. 60 m-cy) 
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W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, jego oferta uzyska 0 pkt w oparciu 

o ww. kryterium oceny ofert. W takich okolicznościach należy rozumieć, iż okres gwarancji na 

wykonane usługi wynosi 36  miesięcy  licząc  od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

 

14.5.4  Łączna liczba punktów  oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert  zostanie wyliczona wg 

następującego  wzoru: 

 

 O = C+ D + G 

 gdzie: 

O - łączna liczba otrzymanych punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert; 

C - liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena; 

D- liczba punktów otrzymanych w kryterium Doświadczenie personelu  

G - liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres gwarancji. 

 

14.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

14.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.8 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

14.8 Zamawiający poprawia w  ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  popra-

wek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

15.0 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.1  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 2, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające. 

15.3 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1 na stronie internetowej 

http://www.mwmskansen.pl. 

15.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed zawarciem Umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia stosownej uchwały wspólników zezwalającej spółce na 

zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki 

lub odpis umowy spółki z treści którego będzie wynikać, że wyłączono obowiązek stosowania art. 230 KSH. 

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy z treści dołączonego aktualnego odpisu z 

rejestru przedsiębiorców wynikać będzie, iż wysokość kapitału zakładowego spółki w stosunku do wartości 

oferowanej ceny odpowiada wymogom art. 230 KSH. 

15.5 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców. 

15.6 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 
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15.7 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w pkt 15.6 SIWZ, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

15.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w procedurze wskazanej w art. 24 

aa Ustawy, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

15.9 Zamawiający żąda, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, aby  Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w usługi objęte niniejszym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację  usług. 

15.10 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

15.11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

17.0 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

17.1 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 

17.2 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

17.3 Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1   Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany 

Umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik Nr 9  do SIWZ). 

 

18.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 

ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

VI Ustawy. 

18.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

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

podstawie ustawy. 

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca   się 

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

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

18.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

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

18.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
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18.9 Na czynności, o których mowa w pkt 18.7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy. 

18.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

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

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.12 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków. 

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

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

18.14 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

18.15 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

18.16 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie. 

18.17 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

18.18 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później 

niż do czasu otwarcia rozprawy.  

18.19  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

18.20 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 

albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy. 

18.21 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

18.22 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.23 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

18.24 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

 

19.0 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest Pani/Pani Bogusława 

Trojanowska, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 85; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie pn: „Konserwacja eksponatów ze zbiorów 

Muzeum" Znak sprawy : DzAI 281/10/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. 

postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

10) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego; 

11) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego;  

12)  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

13) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

14) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

15) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych; 

16) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

17) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy, do upływu terminu do ich 

wniesienia; 

18) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą.  

19.2 Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od 

Wykonawcy  powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. 

osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób 

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną 

wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 

19.3 Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w 

przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi 

informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku. 

19.4  Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują 

dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez 

Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują 

już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z 

których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie  celem uzyskania 

przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania 

przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest  w Formularzu oferty  (Załącznik nr 

1 do SIWZ). 

19.5 Regulacje RODO w toku realizacji Umowy zawarte są we Wzorze umowy(Załącznik Nr  9 do SIWZ). 
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Formularz oferty1 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak sprawy : 

DzAI 281/10/19. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

skansen@mwmskansen.pl 

 

Ofertę składam samodzielnie*: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………...……..…………………… 

Siedziba firmy: ……………………………………………………..………………………………… 

Nr telefonu/fax: ……………………………………….……………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………………………… 

NIP:…………………………………………………….………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………….…………………………………………. 

Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...……… 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego jest: 

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….……… 

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………, 

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu* 

 

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka 

cywilna*)* 

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/  

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………. 

Partnerzy: 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………... 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..… 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej jest: 

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….……… 

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………, 

email …………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu. 

Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...…………..…………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1 Formularz oferty należy wypełnić odpowiednio do oferowanej lub oferowanych części zamówienia. 
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Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy:  mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

− Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

− Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

− Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 mln euro. 

− Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

I. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: 

CZĘŚCI NR I  - przedmioty drewniane,  meble 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr I za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat 

(poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.1. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część I 

przedmioty drewniane, meble ). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Motowidło   

2 Kołowrotek   

3 Nosidła do wody-siundy   

4 Cierlica   

5 Koń na biegunach   

6 Kołyska   

7 Skrzynia wianna   

8 Wolant   

9 Szafa secesyjna   

10 Kredens dębowy eklektyczny   

11 Biblioteczka dębowa   

12 Lustro   

13 Stół pomocnik   

14 Kredens kuchenny dębowy   

15 Kwietniki  kolumnowe 2szt.   

16 Stół dębowy   

17 Krzesła okrągłe - 5szt.   

18 Kwietnik dębowy   

19 Etażerka   

20 Szafka nocna   

21 Komplet mebli siedzeniowych: 

kanapa, fotele(szt.2), krzesła(szt.6) 

  

22 Walizka akuszerki   

23 Komplet mebli salonikowych, 

czarnych: 1 kanapa, 2 fotele, 3 krzesła, 

1 stół 

  

24 Parawan czeczotkowy, 

siedmioczęściowy 
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25 Toaletka z blatem marmurowym i 

lustrem 

  

26 Toaletka z blatem marmurowym 

białym 

  

27 Kanapa eklektyczna   

28 Biurko dębowe z galeryjką    

29 Stół okrągły i cztery krzesła   

30 Kanapa Ludwik Filip   

31 Bieliźniarka z lustrem   

32 Stolik drewniany pod samowar   

33 Piesek do zdejmowania butów   

34 Lodówka   

35 Otomana   

36 Stolik karciak   

37 Komplet stołowy: kredens, stół, fotel, 

krzesła (szt.6) 

  

38 Kwietniki szt.2   

39 Szafa biblioteczna   

40 Biurko   

41 Fotel   

42 Krzesło   

43 Szafa eklektyczna   

44 Gablotka lekarska   

45 Magiel   

46 Fotel ginekologiczny   

47 Fotel fryzjerski  szt.2   

48 Krzesła gięte, szt.5   

49 Kwietnik drewniany   

50 Stolik   

 

                                RAZEM 

  

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….2, który/a posiada doświadczenie / nie posiada 

doświadczenia* w konserwacji eksponatów  z drewna wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru 

zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła bezpośrednio w  konserwacji  

poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis3 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części I 

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
2 Należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części I   
3 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
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5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 4 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części I licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części I. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr I 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr I wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.5 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr I, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty7: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty8. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

 
4 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 
SIWZ. 
5 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
6 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
7 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 
8 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

II. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI  

NR II  - przedmioty z papieru 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr II za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p. Eksponat 

(poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.2. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część II 

przedmioty z papieru ). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Dyplom ukończenia szkoły akuszerki 

położnej 

  

2 Oleodruk „ Św. Maria Magdalena”   

3 Oleodruk Jelenie w górach   

4 Oleodruk „ Zabawa dzieci w sadzie”   

5 Album na fotografie   

6 Album na fotografie   

7 Obraz” Stary Młyn”   

8 Obraz tondo           „ Śpiące dzieci”   

9 Fotografia w ramce (reprodukcja) 

„Paweł Zakroczymski na łodzi” 

  

10 Fotografia A. Rogowski w mundurze 

11 płk. Ułanów ciechanowskich 

  

11 Książka Komendy OSP Bieżuń   

12 Talmud   

13 Tablice okulistyczne 2 szt.   

RAZEM   
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3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia p. …………………………….……….9, który/a posiada doświadczenie / nie posiada 

doświadczenia* w konserwacji eksponatów z papieru wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru 

zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła bezpośrednio w  konserwacji  

poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis10 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części II 

 

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 11
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części II licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części II. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr II 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia Umowy 

na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr II wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.12 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.13 

 

 
9 Należy podać imię i nazwisko osoby lub osób skierowanych do realizacji zamówienia w części II.  
10 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
11 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 
krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 
12 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
13 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr II, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty14: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty15. 

 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż informacje 

zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………………....,  

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
15 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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III. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI  

NR III – przedmioty z metalu 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr III za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat 

 (poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.3. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część III 

przedmioty z metalu). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Lampa naftowa porcelanowa   

2 Lampa naftowa   

3 Warsztat szewski   

4 Lampa naftowa   

5 Samowar mosiężny   

6 Piec żelaźniak   

7 Lampa naftowa   

8 Maszyna do pisania   

9 Patera secesyjna   

10 Maszyna do szycia   

11 Szabla polska   

12 Stolik laboratoryjny   

13 Umywalka   

14 Radio kryształkowe   

15 Rower męski   

16 Suszarka do włosów   

17 Wieszak metalowy   

18 Umywalka   

19 Cukiernica secesyjna   

 

                                RAZEM 

  

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….16, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów  z metalu wpisanych do inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła bezpośrednio w  

konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis17 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części III  

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

 
16 Należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części III 
17 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
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5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 18
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części III licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części III. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr III 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr III wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.19 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.20 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr III, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty21: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty22. 

 
18 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 
SIWZ. 
19 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
20 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
21 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
22 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 
                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR 

IV  - instrumenty muzyczne 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr IV za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat 

 (poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.4. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część IV 

instrumenty muzyczne). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Pianino  Arnold Fibiger   

2 Fortepian Antoni Hofer   

 

                                RAZEM 

  

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….23, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów  takich jak  instrumenty  muzyczne, wpisanych do 

inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  

uczestniczyła bezpośrednio w  konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

 
23 Należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części IV 
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4. Poniżej przedstawiam/y  opis24 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części IV  

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 25
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części IV licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części IV. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr IV 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr IV wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.26 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.27 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr IV, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty28: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

 
24 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 
konserwatorskich. 

25 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 
SIWZ. 
26 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
27 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
28 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
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będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty29. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

         

V. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI   

NR V  - zegary 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr V za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat  

(poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.5. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia - Część V 

zegary). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

 
29 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 



Znak sprawy : DzAI 281/10/19 

SIWZ / Strona 30 z 62 

 

1 Zegar ścienny wagowy   

2 Zegar strunowy   

3 Zegar ścienny 

 

  

 

                                RAZEM 

  

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….30, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów  takich jak  zegary  wpisane  do inwentarza muzealnego 

lub rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła bezpośrednio w  

konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis31 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części V  

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 32
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części V licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części V. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr V 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia Umowy 

na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr V wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.33 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.34 

 

 
30 Należy poda imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części V 
31 Opis doświadczenia musi zawierać opis obiektu w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub rejestru 

zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac konserwatorskich. 
32 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 
krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 
33 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
34 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr V, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty35: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty36. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 
                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

VI. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR 

VI  - obrazy olejne 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VI za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
35 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
36 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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l.p Eksponat 

 (poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.6. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część VI 

obrazy olejne). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Obraz „ Żyd niosący wiadra”, sklejka, 

olej 

  

2 Obraz „  Żydzi grający w szachy”, 

tektura, olej 

  

3 Obraz „ Portret starego Żyda” , 

tektura, olej 

  

4 Obraz” Portret poety Stefana 

Gołębiowskiego” 

  

5 Obraz „Pejzaż”   

6 Obraz „Dom Stefana Gołębiowskiego”   

7 Obraz „Pejzaż”   

RAZEM  

 

 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….37, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów takich jak  obrazy  olejne wpisane do inwentarza 

muzealnego lub rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła 

bezpośrednio w  konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis38 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części VI  

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

rejestru zabytków 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 39
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części VI licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części VI. 

6. Oświadczam, że: 

5) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

6) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr VI 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

7) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

8) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
37 Należy poda imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części VI 
38 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
39 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 
krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 



Znak sprawy : DzAI 281/10/19 

SIWZ / Strona 33 z 62 

 

7. Zamówienie w Części nr VI wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.40 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.41 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr VI, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty42: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty43. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 
                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 
40 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
41 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
42 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
43 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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VII. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: 

CZĘŚCI NR VII  - przedmioty ze skóry 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), w 

tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VII za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat 

 (poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.7. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część VII 

przedmioty ze skóry). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Torba lekarska   

2 Torba lekarska   

3 Torba lekarska   

4 Torba lekarska   

5 Przybornik kosmetyczny ( 12 

elementów + etui) 

  

RAZEM  

 

 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….44, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów takich jak przedmioty ze skóry wpisane do inwentarza 

muzealnego lub rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła 

bezpośrednio w  konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis45 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części VII 

 

l.p. Opis obiektu w  konserwacji 

którego  uczestniczyła 

wskazana osoba oraz 

nr inwentarza lub rejestru 

zabytków 

Zakres i rodzaj wykonanych prac 

konserwatorskich 

Nazwa i adres odbiorcy 

wykazanych prac 

konserwatorskich 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 46
 ……….. miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia w części VII licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części VII. 

 
44 Należy poda imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części VII 
45 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
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6. Oświadczam, że: 

9) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

10) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr VII 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

11) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

12) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr VII wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.47 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.48 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr VI, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty49: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1)  informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty50. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

 
46 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 
SIWZ. 
47 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
48 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
49 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
50 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

VIII. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: 

CZĘŚCI NR VIII  - przedmioty z tkanin 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), w 

tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VIII za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

l.p Eksponat 

 (poszczególne pozycje odpowiadają 

analogicznym pozycjom wskazanym 

w załączniku nr 10.8. do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia – Część VIII 

przedmioty z tkanin). 

Wartość netto w 

zł 

Wartość brutto w 

zł 

1 Cylinder czarny i pudło   

2 Melonik   

3 Atara-haft srebrną nicią   

4 Aparat do masażu   

5 Kłomia   

RAZEM  

 

 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Doświadczenie personelu  oferuję skierowanie do realizacji 

niniejszego zamówienia  p. …………………………….……….51, który/a posiada doświadczenie / nie 

posiada doświadczenia* w konserwacji eksponatów takich jak przedmioty z tkanin wpisane do inwentarza 

muzealnego lub rejestru zabytków powstałych przed 1960 rokiem tj. w okresie 5 ostatnich lat  uczestniczyła 

bezpośrednio w  konserwacji  poniżej wskazanych eksponatów. 

4. Poniżej przedstawiam/y  opis52 doświadczenia personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia w 

części VIII  

l.p. Opis eksponatu  w    

konserwacji którego  

uczestniczyła bezpośrednio  

wskazana powyżej osoba 

oraz nr inwentarza lub 

Zakres i rodzaj 

wykonanych prac 

konserwatorskich 

Data wykonania  

prac 

konserwatorskich  

Nazwa i adres 

odbiorcy wykazanych 

prac konserwatorskich 

 
51 Należy poda imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w części VIII 
52 Opis doświadczenia musi zawierać opis eksponatu , w którego konserwacji uczestniczyła wskazana osoba, nr inwentarza muzealnego lub 

rejestru zabytków, zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich, datę wykonania konserwacji, nazwę i adres odbiorcy wykazanych prac 

konserwatorskich. 
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rejestru zabytków 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji  oferuję 53
 ……….. miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia w części VIII licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dotyczący części 

VII. 

6. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr 

VIII zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Zamówienie w Części nr VIII wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.54 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

8.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.55 

 

9. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr VI, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty56: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
53 Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy jako oferty której treść nie odpowiada treści 
SIWZ. 
54 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane. 
55 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
56 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
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3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika 

to z treści złożonej oferty57. 

10. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

   

 

 

 

 

 

  ………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                                                                                                    lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE 58 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,  

dot. podstaw  wykluczenia 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak 

sprawy : DzAI 281/10/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,                     

09-200 Sierpc, oświadczam/my, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

 
58  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia to  składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………* 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE59 DOTYCZĄCE PODMIOTU/ÓW, NA KTÓREGO/YCH ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA na zasadach określonych w art. 22a Ustawy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w niniejszym postepowaniu: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. * 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 
59 Oświadczenie to składa Wykonawca , który  polega na zasobach innego  podmiotu  na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak 

sprawy : DzAI 281/10/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,                    

09-200 Sierpc, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w   ogłoszeniu o 

zamówieniu zamieszczonym  w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 638337-N-2019 z dnia 27.12.2019r.oraz w 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA60 W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w   ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym  w Biuletynie Zamówień publicznych   

 
60 Informację tę  składa Wykonawca , który  polega na zasobach innego  podmiotu  na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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Nr 638337-N-2019 z dnia 27.12.2019r oraz w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. 

postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………* 

(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE  

na podstawie art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych do oddania do dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 61 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak sprawy : 

DzAI 281/10/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc, 

oświadczam, co następuje: 

 

 

Ja/My *niżej podpisany/ni  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy) 

 

udostępniam/my* Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega  na zasobach ww. podmiotu) 

 

następujące zasoby na potrzeby wykonania ww. zamówienia: …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Równocześnie oświadczam/my*, iż : 

1) udostępniam/my Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie62: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………, 

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas * zasobów będzie następujący: ………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… .., 

3)  zakres i okres mojego/naszego * udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………, 

 
61 Załącznik ten wypełnia podmiot udostępniający  Wykonawcy  swoją  wiedzę i doświadczenie, osoby zdolne  do wykonania 

zamówienia albo sytuację ekonomiczną lub finansową w przypadku  gdy Wykonawca polega na  ww.  zasobach  tego podmiotu  

na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 
62 Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby. 



Znak sprawy : DzAI 281/10/19 

SIWZ / Strona 44 z 62 

 

4)  będę/ będziemy realizował/li * nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków 

udziału, na których polega Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………….………………..                   …………………………………………… 
Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego swoje  zasoby                                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa) osoby 

upoważnionej lub  osób upoważnionych  do składania oświadczeń 
woli w imieniu  podmiotu  udostępniającego  swoje zasoby                                                                

        

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE63  

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  

art. 24  ust. 1 pkt  23 Ustawy  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak 

sprawy : DzAI 281/10/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  

09-200 Sierpc, oświadczam, że: 
 

1) nie należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ) z wykonawcami,  którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu*; 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*.64 

Wykonawcy należący  do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyły odrębne oferty  w niniejszym przetargu *:  

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

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

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

Przedstawiam w załączeniu  dowody potwierdzające, że powiązania z ww. Wykonawcą/mi  nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                   ………………………………………… 

              (podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 
63 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  
64 W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę częściową w 

niniejszym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia może  wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 65  

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak 

sprawy : DzAI 281/10/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-

200 Sierpc, oświadczam, że: 

1) nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. ) *; 

 

2) zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. ) *. 

 

 

 

           …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                            ………………………………………… 

                     (podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (UMÓW)  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak sprawy : 

DzAI 281/10/19. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

dot. doświadczenia w wykonaniu usług dot. Części ……….66, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt  

5.5.1. ppkt 1)  SIWZ  przedstawiam poniższy wykaz wykonanych usług (umów):67    

 

Lp. 
Opis eksponatów, 

zakres i rodzaj prac 

konserwatorskich  

Nazwa i 

adres 

podmiotów, 

na rzecz 

których 

prace zostały 

wykonane 

Wartość brutto 

wykonanych 

prac 

konserwatorskich 

w okresie trzech 

ostatnich lat 

przed upływem 

terminu składania 

ofert w zł 

Data wykonania 

prac konserwatorskich 

 

 

daty 

od                           do 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

wykazanych prac 

konserwatorskich68 

  

 

     

 

 

      

  

 

     

 

 

W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody określające  czy te usługi zostały wykonane należycie.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Należy wypełnić odpowiednio dla ofertowej części zamówienia lub oferowanych części zamówienia  
67 Należy wskazać usługi potwierdzające spełnienie  warunków udziału w   zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  dot. 

doświadczenia w wykonaniu usług  odpowiednio dla  oferowanej lub oferowanych części zamówienia.  
68W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własną wiedzą i doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców 

posiadających wiedzę i doświadczenie. Wykonawca, który polega na doświadczeniu  innych  podmiotów, musi podać nazwę i 

adres podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 22 a Ustawy zgodnie ze zobowiązaniem tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dołączonym do oferty oraz udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W odniesieniu do 

warunku  dot. doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB  

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum." – Znak sprawy : 

DzAI 281/10/19. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

dot. osób niezbędnych do wykonania zamówienia, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ  

przedstawiam następujący wykaz osób69: 

  

Określenie 

części 

zamówienia 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawnienia i 

doświadczenie 

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia  

 

Zakres 

powierzonych 

czynności 

 

 

Oświadczenie o podstawie 

do dysponowania  

wykazaną osobą70 

1. 2. 3. 4. 5. 

CZĘŚĆ I     

CZĘŚĆ II     

CZĘŚĆ III     

CZĘŚĆ IV     

CZĘŚĆ V     

CZĘŚĆ VI     

CZĘŚĆ VII     

CZĘŚĆ VIII     

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
69 Należy wypełnić dla oferowanej lub oferowanych  Części zamówienia. 
70 W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wykazaną osobą wskazuje w kol.5, iż dysponuje wykazaną osobą wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać 

nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców dysponujących wykazaną osobą  wraz z informacją o podstawie do dysponowania. 

Wykonawca, który polega na osobach innych podmiotów, musi podać nazwę i adres podmiotu na którego zasobach polega na 

zasadach art. 22 a Ustawy zgodnie ze zobowiązaniem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia dołączonym do oferty oraz udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W odniesieniu do warunku  dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

osób, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

U  M  O  W  A    Nr    …………………………. (projekt) 

 

zawarta w dniu ............................... w Sierpcu   

pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu siedzibą Sierpc, ul. Narutowicza 64  

reprezentowanym przez: 

Jana Rzeszotarskiego – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

Przy kontrasygnacie Głównej księgowej Muzeum – Anny Solka 

zwane dalej „Zamawiającym” 

a 

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

mającą siedzibę w  .............................................................................................................................. ........................... 

działającą na podstawie wpisu do .................................................................................................................................. 

reprezentowaną przez:  

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

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                               

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Podstawa zawarcia niniejszej Umowy 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Konserwacja 

eksponatów ze zbiorów Muzeum." opublikowanego  w Biuletynie Zamówień publicznych   Nr ……………….. z 

dnia ………………. Znak sprawy : DzAI 281/10/19. 

 

§ 2. 

Definicje 

1. Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1) Ustawa”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 

2019 r. Dz. U. poz. 1843.). 

2) „Umowa” - należy przez to rozumieć niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego wraz z 

załącznikami. 

3) „Specyfikacja” lub SIWZ” - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w  

przetargu nieograniczonym, o którym mowa w  § 1 Umowy. 

4) „Oferta Wykonawcy” - należy przez to rozumieć ofertę wybraną w  przetargu nieograniczonym, o którym 

mowa w  § 1 Umowy. 

5) „Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi lub dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

6) „RODO” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). 

 

§ 3. 

Przedmiot  Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie pełnej konserwacji muzealiów należących do zbiorów Muzeum 

wykazanych i opisanych w załącznikach  nr 10.1 -10.871 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem Nr 1.1-

1.8 do niniejszej umowy, zwanej dalej jako „Konserwacja”, w zakresie72: 

1) CZĘŚĆ  I – przedmioty drewniane,  meble; 

 
71 Należy wypełnić odpowiednio do wyboru  ofert w poszczególnych częściach zamówienia.  
72 Należy wykreślić odpowiednio do wyboru  ofert w poszczególnych częściach zamówienia 
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2) CZĘŚĆ  II- przedmioty z papieru ; 

3) CZĘŚĆ III – przedmioty z metalu; 

4) CZĘŚĆ  IV – instrumenty muzyczne; 

5) CZĘŚĆ V- zegary; 

6) CZĘŚĆ VI- obrazy olejne;  

7) CZĘŚĆ VII – przedmioty ze skóry; 

8) CZĘŚĆ VIII – przedmioty z tkanin. 

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić Konserwację muzealiów uwzględniającą ich 

indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez 

Wykonawcę powinny zahamować dalszą deteriorację muzealiów, a także przywrócić im właściwe walory 

estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić na bezpieczne eksponowanie 

przez Zamawiającego. 

3. Proces Konserwacji każdego z muzealiów składać się będzie z następujących działań:  

1) odbiór muzealiów z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i przewóz do Miejsca Konserwacji oraz 

dostarczenie do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu po Konserwacji; 

2) opracowania programu prac konserwatorskich; 

3) przeprowadzenie właściwej konserwacji;  

4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej (tj. z 

przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(dalej: dokumentacja konserwatorska). 

4. Dokumentacja konserwatorska zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na 

nośniku flash USB. Przekazanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej poszczególnego muzealium nastąpi 

w terminie podpisania protokołu odbioru tego muzealium.  

5. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o „muzealiach” odnosi się to także do każdego z muzealiów z 

osobna.  

6. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu prawa do dysponowania muzealiami w zakresie wynikającym z 

niniejszej umowy. 

 

§. 4 

Realizacja przedmiotu umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 – 1.873 do niniejszej umowy (dalej jako: Opis przedmiotu 

zamówienia) oraz ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (dalej jako: Oferta 

Wykonawcy) a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:  

1) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 

2067);  

2) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 720);  

3) rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 

ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2073);  

4) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 

warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. 2008, Nr 91, poz. 569);  

5) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

utratą lub zniszczeniem (Dz. U. 2014, poz. 1240),  

2. W celu przeprowadzenia Konserwacji muzealia zostaną wypożyczone Wykonawcy i w okresie wypożyczenia 

będą przechowywane w pracowni Wykonawcy, położonej w ………… (adres pracowni), zwanym w niniejszej 

umowie Miejscem Konserwacji.  

3. Wszystkie muzealia zostaną wydane Wykonawcy jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

Miejscem wydania muzealiów będzie siedziba Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Z przekazania muzealiów 

Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający m.in. wykaz muzealiów oraz określenie ich 

wartości.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany celu wypożyczenia muzealiów, o którym mowa w 

ust. 2, bądź też korzystania z nich w inny sposób sprzeczny z Umową.  

5. Wszelkie zmiany Miejsca Konserwacji wymagają uzasadnienia na piśmie Wykonawcy i pisemnej zgody 

Zamawiającego. Warunki dotyczące przechowywania i transportu muzealiów stosuje się odpowiednio. 

6. Podczas przechowywania muzealiów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę muzealiów przed 

pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.  

 
73 Należy wypełnić odpowiednio do wyboru  ofert w poszczególnych częściach zamówienia 
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7. W okresie trwania Umowy, Wykonawca zapewnia transport muzealiów i pokrywa jego koszty, w tym koszty 

ubezpieczenia i ochrony muzealiów podczas transportu. Dotyczy to wszystkich transportów muzealiów 

wynikających z realizacji zapisów niniejszej Umowy.  

8. Wykonawca zapewni niezbędne zabezpieczenie muzealiów podczas transportu na własny koszt i ryzyko z 

miejsca przekazania do Miejsca Konserwacji oraz z Miejsca Konserwacji do miejsca zwrotu, a także 

zobowiązuje się do przewozu muzealiów w warunkach gwarantujących ich całość i nienaruszalność.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych 

muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem.  

10. Podczas transportu muzealiów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę muzealiów przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem, zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w 

sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

utratą lub zniszczeniem.  

 

§ 5. 

Program prac konserwatorskich 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować program konserwatorski dla prac prowadzonych w związku            

z wykonaniem Konserwacji każdego z muzealiów i przedstawić go Zamawiającemu do zaakceptowania w 

terminie 10 dni od odebrania muzealiów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 4 ust. 3. 

Program prac konserwatorski musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez 

Wykonawcę do Konserwacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia do zatwierdzenia. 

Brak uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w tym terminie uważa się za akceptację programu prac 

konserwatorskich.  

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w programie prac konserwatorskich w trakcie trwania prac 

wyłącznie po uzyskaniu akceptacji na piśmie tych zmian przez Zamawiającego, o ile będą one uzasadnione 

dobrem muzealiów. W przypadku dokonania zmian w programie prac konserwatorskich, Wykonawca ma 

obowiązek opisania ich w dokumentacji konserwatorskiej.  

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania uzgodnień i akceptacji, o których mowa w ust. 1 i 2 drogą 

elektroniczną, na adresy mailowe wskazane w § 24 Umowy.  

 

§6. 

Zatrudnienie osoby lub osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę. 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ) osób 

wykonujących w trakcie realizacji Umowy prace konserwatorskie. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac. 

2. Stosownie do art. 143e Ustawy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

Umowy  Zamawiającego  jest uprawniony do żądania w szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

3. W celu weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu  Zamawiający uprawniony jest 

również do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   wymogów 

zatrudnienia na umowę o pracę oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę 

osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy  czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. 
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oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w 

szczególności74 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

i dalszego podwykonawcy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

zgodnie z dalszymi  postanowieniami Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7.
 75

 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części  prac objętych przedmiotem Umowy podwykonawcom. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania 

oraz koordynacji prac, prowadzonych przez Podwykonawców. * 

2. Wykonawca  wykona siłami własnymi cały przedmiot Umowy. * 

3. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace  stanowiące przedmiot Umowy: …… 

……………….…….………………… a  podwykonawcom powierzy wykonanie następujących prac 

stanowiących przedmiot Umowy: ………………………………………*.  

4. Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy  na zasobach podmiotów zgodnie z kopiami 

złożonych w załączeniu do Oferty Wykonawcy  Zobowiązań  na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Umowy, które stanowią Załącznik 

Nr576 do Umowy. * 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. Realizacja prac  przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z 

Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców , jak za swoje własne. * 

6. Wykonawca ma prawo zmiany lub rezygnacji w Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy. * 

 

§ 8. 

Doświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, z najwyższą starannością, efektywnością oraz 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

 
74 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy 

musi być zgodny z przepisami RODO.  
75 Zapis pozostanie w Umowie  o ile  Wykonawca zamierza powierzyć  część usług podwykonawcy. 
76 Zapis pozostanie w Umowie  o ile  Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach art. 22 a Ustawy. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz posiada zdolność techniczną i 

zawodową do wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca nie może powierzyć Konserwacji innym osobom niż te, na które się powoływał w trakcie 

postępowania przetargowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Kopia Wykazu osób  skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia sanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

4. W celu uzyskania zgody o której mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

na piśmie informację o osobie zastępcy wraz z informacją o jej wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym, 

pozwalające na ocenę posiadania przez nią niezbędnych kwalifikacji do wykonywania Konserwacji, przy czym 

osoba zastępcy powinna posiadać zdolności techniczne i zawodowe oraz doświadczenie  co najmniej równe 

zdolnościom technicznym i zawodowym oraz doświadczeniu  osoby wskazanej pierwotnie w ofercie 

Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi wyrażenia zgody na piśmie w terminie 14 dni od 

otrzymania wniosku Wykonawcy. Odmowa wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia i ma charakter ostateczny.  

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę osobie trzeciej całości 

zamówienia objętego niniejszą Umową.  

 

§9. 

Obowiązek współdziałania 

1. Zakres prac konserwatorskich zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z 

pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się 

z nimi posiadaną wiedzą i doświadczeniem.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach w realizacji Przedmiotu umowy.  

 

§ 10. 

Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 października 2020r.  i w tym terminie muzealia 

zostaną zwrócone Zamawiającemu.  

2. Ze zwrotu muzealiów Strony sporządzą protokół odbioru, stosownie do postanowień § 15.  

 

§ 11. 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni łącznie, że: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym, 

niezależnym od jej woli, 

2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia 

tego zdarzenia oraz jego skutków, 

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego 

skutków. 

2. Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”. 

3. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub 

części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego 

zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej 

Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 

4. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak 

będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia 

przeszkód wykonania. 

 

§ 12. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wypożyczenie muzealiów Wykonawcy,  

2) sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych,  

3) konsultacja i uzgodnienia merytoryczne z Wykonawcą w trakcie przebiegu prac konserwatorskich,  

4) odebranie ostateczne prac konserwatorskich w terminie wskazanym w § 10,  

5) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą Umową.  
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§ 13. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz że przyjmuje zamówienie do 

realizacji bez zastrzeżeń i wykona je z najwyższą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, niniejszą Umową, treścią SIWZ oraz programem prac konserwatorskich. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) odbiór muzealiów od Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

2) przygotowanie programu prac konserwatorskich; 

3) wykonanie Konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich, z zachowaniem szczególnej 

staranności oraz zgodnie z przepisami prawa; 

4) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej;  

5) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy;  

6) ukończenie prac konserwatorskich w terminie; 

7) zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru;  

8) przedstawienie Zamawiającemu bieżącego stanu prac na każde wezwanie Zamawiającego lub 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;  

9) stosowanie się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego w zakresie związanym z bezpieczeństwem 

muzealiów; 

10) usuwanie wad stwierdzonych w trakcie Konserwacji, przy odbiorze muzealiów oraz w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady; 

11) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej z 

podaniem istotnych okoliczności zdarzenia oraz przesłanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego 

muzealium; 

12) zapewnienie stałej i odpowiedniej ochrony muzealiów od wszelkich ryzyk związanych z ich fizyczną 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności od ryzyka kradzieży, pożaru, zalania, 

oddziaływania niesprzyjających i szkodliwych czynników, w tym fal świetlnych, temperatur, wilgoci, 

zabrudzenia, dotykania przez osoby nieupoważnione i/lub nieposiadające odpowiednich kwalifikacji;  

13) nierozpowszechnianie informacji związanych z otrzymanymi do konserwacji muzealiami, a w 

szczególności zachowanie w tajemnicy informacji o wartości rynkowej muzealiów, ich lokalizacji oraz 

terminach transportu; 

14) podczas transportu muzealiów z miejsca przekazania do Miejsca Konserwacji oraz z Miejsca Konserwacji 

do miejsca zwrotu, muzealia będą właściwie opakowane i zabezpieczone odpowiednimi materiałami 

opakunkowymi; 

15) przenoszenie, pakowanie, rozpakowywanie i transport muszą być wykonywane przez Wykonawcę lub pod 

jego nadzorem.  

3. W razie zaistnienia sytuacji, w której muzealium uległo pogorszeniu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z 

przyczyny niezależnej od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich środków 

potrzebnych do zabezpieczenia muzealium przed dalszym pogorszeniem jego stanu zachowania lub utratą. 

Niezależnie od tego, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego, podając istotne okoliczności 

zdarzenia oraz przesyłając dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest ponadto stosować się do 

wskazówek Zamawiającego.  

 

§ 14. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

1) jakość oraz należytą staranność przeprowadzonej Konserwacji,  

2) uszkodzenia lub inne pogorszenie stanu zachowania muzealiów, powstałe w okresie od wypożyczenia do 

dnia zwrotu, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, niezależnie od przyczyny. Jeżeli nastąpiło 

uszkodzenie lub inne pogorszenie stanu zachowania muzealiów, Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z konserwacją uszkodzonych muzealiów i próbą przywrócenia do stanu pierwotnego. Podstawą 

do ustalenia tych kosztów będzie program konserwatorski opracowany przez lub na zlecenie 

Zamawiającego,  

3) utratę lub całkowite zniszczenie muzealiów – w razie kradzieży, całkowitego zniszczenia lub innej utraty 

muzealiów Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania odpowiadającej wartości 

utraconych lub zniszczonych muzealiów w wysokości określonej w protokole zdawczo - odbiorczym. 

Jeżeli muzealia zostaną skradzione, pozostają one nadal własnością Zamawiającego, pomimo 

odszkodowania wypłaconego Zamawiającemu.  
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§ 15.  

Nadzór i odbiory przedmiotu Umowy 

1. Przez cały okres obowiązywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli stanu 

muzealiów i/lub warunków ich przechowywania i/lub stanu zaawansowania prac konserwatorskich i/lub 

zgodności prac z ustalonym programem prac konserwatorskich. Wykonawca zobowiązany jest wówczas na 

każde żądanie Zamawiającego udostępnić mu muzealia, udzielić wyjaśnień, przedstawić bieżący zakres prac, 

okazać materiały używane do konserwacji, jak również wskazać osoby, które wykonują prace konserwatorskie 

przy konkretnym muzealium.  

2. Zamawiający dopuszcza częściowe, jednak nie częściej niż jeden raz na miesiąc, odbiory wykonanych prac 

konserwatorskich. Dla uniknięcia wątpliwości przez wykonane prace konserwatorskie Strony uznają wykonanie 

wszystkich prac, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1)-4).  

3. Odbiory będą się odbywać w siedzibie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.  

4. Odbioru wykonanych prac dokonuje przedstawiciel  Zamawiającego, przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza odbiór Przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność 

zakresu wykonanych prac z warunkami Umowy i programem prac konserwatorskich, terminowość i jakość 

wykonanych prac oraz spisuje protokół odbioru. W protokole odbioru lub w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru (w odniesieniu do wad i usterek, które nie są zauważalne od razu) Zamawiający może zgłosić 

usterki i zastrzeżenia do Przedmiotu Umowy. Zgłoszenie może być dokonane na adres mailowy wskazany w 

ust. § 24 ust. 2. Niezgłoszenie uwag w tym terminie będzie uważane za przyjęcie Przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń.  

6. W przypadku wad i usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego 

usterek i zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od prawa 

do naliczenia kar umownych zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2), przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad i 

usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2) w przypadku wad i usterek nienadających się do usunięcia lub uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczania kar 

umownych zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy po 

raz drugi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od prawa do 

naliczenia kar umownych zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4), przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad i 

usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 16. 

Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z Formularzem oferty, zawartym w Ofercie Wykonawcy, którego kopia stanowi  Załącznik nr 2 do 

Umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy dla77:  

1) CZĘŚCI  I - przedmioty drewniane,  meble wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie 

złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł oraz kwota podatku od 

towarów i usług (VAT) wysokości ………zł ; 

2) CZĘŚCI  II - przedmioty z papieru  wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

3) CZĘŚCI III – przedmioty z metalu wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

4) CZĘŚCI  IV – instrumenty muzyczne wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

5) CZĘŚCI V - zegary wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł.  oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł. 

 
77 Należy wypełnić odpowiednio do wyboru  ofert w poszczególnych częściach zamówienia. W przypadku, kiedy wybór oferty 

Wykonawcy  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług,  którą   

obowiązany będzie rozliczyć w miejsce Zamawiającego na podstawie przepisów z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) 
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6) CZĘŚCI VI – obrazy olejne wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

7) CZĘŚCI VII – przedmioty ze skóry wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

8) CZĘŚCI VIII – przedmioty z tkanin wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł. oraz kwota podatku od towarów 

i usług (VAT) wysokości ………zł.; 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem prac 

konserwatorskich, transportowych i ubezpieczenia, a także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych, w zakresie opisanym w § 17 Umowy.  

3. Podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń Protokół Odbioru, stanowi podstawę  do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury.  

4. Wykonawca wystawi odrębne faktury w ramach każdej części zamówienia, w których uzyskał zamówienie. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

                                                                            § 17. 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) Przedmiot Umowy – program prac konserwatorskich, Konserwacja oraz dokumentacja konserwatorska są 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. 2018, poz. 1191),  

b) przysługują mu w stosunku do utworów, o których mowa w lit. a) wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe w zakresach pól eksploatacji określonych w ust. 2 i prawa te nie są ograniczone ani 

obciążone prawami osób trzecich.  

2. Z dniem wydania utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci 

multimedialnej,  

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.  

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworach.  

5. W przypadku korzystania przy realizacji Umowy z dorobku osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do 

uzyskania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz do uzyskania praw autorskich, zgód lub 

licencji niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy w takim zakresie, aby zagwarantowane było prawo 

Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania utworami w kraju i za granicą na 

polach eksploatacji opisanych w ust. 2 pkt a).-c).  

6. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji konserwatorskiej przechodzą na własność Zamawiającego 

nośniki, na jakich utwory utrwalono.  

 

§ 18. 

Gwarancja 

1. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca udziela ……………..78 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 

prace i użyte materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Dla uniknięcia wątpliwości: 

odpowiedzialność Wykonawcy za wady związana ze stwierdzeniem danej wady nie wygaśnie pomimo upływu 

okresu, o którym mowa w zd. pierwszym, jeśli Wykonawca będzie zawiadomiony o stwierdzeniu wady przed 

upływem tego okresu.  

2. Realizując uprawnienia z tytułu gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia ujawnionych i 

wskazanych wad i usterek.  

 
78 Należy wypełnić zgodnie z Ofertą Wykonawcy odpowiednio dla każdej części.  
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3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę oraz wyznaczy mu odpowiedni termin do ich usunięcia. Zgłoszenie może być dokonane na 

adres mailowy wskazany w § 24 ust. 2 Umowy.  

4. Obowiązki związane z realizacją przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest spełnić w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego usterek i zastrzeżeń w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych zgodnie 

z § 19 ust. 1 pkt 2), przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.  

7. Zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji jakości niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi za wady.  

 

§ 19. 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia dla danej części zamówienia, dla którego 

Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 1,0 % wartości brutto Umowy dla  danej 

części  zamówienia;  

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania lub opóźnienie w usuwaniu wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji  – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień opóźnienia dla danej części zamówienia;  

3) za naruszenie obowiązku zatrudnienia na umowie o pracę osób, o których mowa w §6 Umowy – w 

wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie,  

4) z tytułu odstąpienia od Umowy dla danej części  zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w tym w szczególności określonych w § 20 ust. 1 pkt 2)-7)  lub rozwiązania Umowy dla danej części 

zamówienia na podstawie §20 ust. 4 pkt 2) – w wysokości 25 % wartości brutto Umowy dla danej części 

zamówienia.  

2. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej Umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą 

o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471). 

 

§ 20. 

Rozwiązanie, odstąpienie od Umowy 

1. Niezależnie od treści wcześniejszych i następnych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości Wykonawcy, 

3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął  wykonywania przedmiotu Umowy i nie podjął  

jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od daty wezwania, 

6) w przypadku wadliwego wykonywania prac konserwatorskich, nieprzestrzegania warunków transportu 

lub przechowywania przedmiotu konserwacji,  

7) Wykonawca nie wykonuje prac konserwatorskich zgodnie z Umową, Załącznikiem Nr 1 do Umowy, 

obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób drastycznie naruszy zobowiązania umowne, po 

wcześniejszym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania ww. naruszeń, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu należytego wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. W 

okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 2-7  niniejszego paragrafu Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Z przyczyn wskazanych w  ust. 1 pkt 2 -7 

niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e Ustawy; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1Ustawy; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

6. Odstąpienie/rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 21.  

Możliwość zmiany Umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności 

wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy może wyrazić zgodę na 

dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:  

1) zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego 

terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie 

przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,  

2) zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu 

wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;  

3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a 

także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną 

realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji ze wskazanych  podwykonawców,  

4) W zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych 

koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;  
5) zaniechania wykonania prac, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne albo niemożliwie do 

wykonania z przyczyn technicznych - przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość 

prac zaniechanych;  
6) zmian personelu Wykonawcy na zasadach wskazanych w § 8  ust. 3-5 Umowy ; 

7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty netto, o której mowa w § 16 ust. 1 Umowy,  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.  

3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z 

określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie. 

 

§ 22. 

RODO 

1. W  wyniku postępowania, o którym mowa w § 1 Umowy, zwanego dalej „Postępowaniem” są przetwarzane 

dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), 

informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył  w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów 

Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). 
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2. Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  zastosowanie do Umowy  oraz do 

dokumentacji zgromadzonej w związku z Postępowaniem. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest Pani/Pani Bogusława 

Trojanowska, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 85; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie pn: „Konserwacja eksponatów ze 

zbiorów Muzeum." Znak sprawy : DzAI 281/10/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. 

postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

10) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego; 

11) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego.;   

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

13) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

14) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

15) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych; 

16) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.; 

19)  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy, do upływu terminu do ich 

wniesienia; 

20) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą. 

4. Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji 

Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiający 

uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób, których dane 

służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, osób kierowanych do 

realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały wskazane w 

Postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 

5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych w ust.4 

niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta 

mailto:skansen@mwmskansen.pl
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dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego 

wysiłku. 

6. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, jeżeli pozyskuje dane 

osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w Postępowaniu, w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku 

realizacji Umowy. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 

przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 

zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez 

Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania 

przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, sporządzonego wg Załącznika nr 9 do Umowy. 

§ 23.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa w tym w szczególności: przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 

2019 r. Dz. U. poz. 1843 .),  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) oraz   odpowiednie przepisy  ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), przepisy powołane w SIWZ i 

w niniejszej Umowie oraz treść SIWZ i treść Oferty Wykonawcy, a w sprawach procesowych – przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy. 

3. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację 

Umowy. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w 

ramach niniejszej umowy będzie język polski. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w celu realizacji 

Umowy na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych na potrzeby jej realizacji. 

 

§ 24. 

1. Ewentualne  spory  wynikające  z  wykonania Umowy  Strony  będą  starały  się rozstrzygnąć  polubownie  w  

terminie  3  dni  roboczych.  W przypadku  nie  rozstrzygnięcia  sporu  w  tym terminie  Stronom  przysługuje  

prawo skierowania  sprawy  na  drogę  sądową.  Sądem  właściwym rzeczowo będzie  Sąd  dla  siedziby  

Zamawiającego. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

1) Zamawiający 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

2) Wykonawca : ……………………………………………………………….. 

3. Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji Umowy:  

1) ………………………………. 

2) ………………………………… 

4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji Umowy:  

1) ………………………………. e-mail: …………… tel./fax ……… 

2) ………………………………. e-mail: …………… tel./fax ……… 

 

§ 25. 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

§ 26.  

Załączniki do Umowy 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

 

1) Załącznik Nr 1.1 – 1.979 Opis przedmiotu zamówienia,   

 
79 Należy wypełnić odpowiednio do wyboru  ofert w poszczególnych częściach zamówienia 
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2) Załącznik Nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy, 

3) Załącznik Nr 3- Kopia Wykazu osób  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; 

4) Załącznik nr 4 -  Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od 

osób trzecich; 

5) Załącznik Nr 580 - kopie złożonych w załączeniu do Oferty Wykonawcy  Zobowiązań  na podstawie art. 22 a 

Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. * 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Zapis pozostanie w umowie  o ile  Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach art. 22 a Ustawy. 
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Załącznik Nr 4 do Umowy Nr ………. z dnia ………… 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie81 
 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: 

RODO. 

 

Realizując Umowę Nr ……………….z dnia ………………...  i będąc zobligowanym do wykazania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oświadczam, że wypełniłem i będę wypełniał 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postepowaniu oraz wykonywania zawartej w wyniku wyboru mojej oferty umowy.
 * 82

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                              czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………….roku.  

 

* Niepotrzebne skreślić 

 
81    W przypadku Wykonawców wspólnie  realizujących Umowę, oświadczenie to  składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
82    W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


