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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-282 Warszawa), wpisanym 
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 
RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) adres do korespondencji: Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa; 

2) adres poczty e-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl; 

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl; 

4) osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Pani Żaneta Urbaniak. 

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

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1020) – zwana dalej „Ustawą”, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu  
o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7 SIWZ. 

 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mające na celu modernizację instalacji wentylacyjno – 
klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6 w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28-42 w Warszawie w dwóch częściach: 

część pierwsza – dostawy mające na celu naprawę centrali wentylacyjnej nr: 5. 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy; 
2) demontaż urządzeń oraz instalacji -  1 kpl.; 
3) dostawa i montaż agregatów chłodniczych - 1 szt.; 
4) dostawa wymienników – 3 szt.; 
5) podłączenia hydrauliczne wraz z armaturą; 
6) przebudowa kanałów wentylacyjnych; 
7) automatyka sterująca układem osuszania; 
8) uruchomienie i regulacja systemów; 
9) projekt powykonawczy; 
10) zgłoszenie do UDT zamontowanych pojemników ciśnieniowych oraz wpisanie przy współpracy z 

Zamawiającym agregatów chłodu do systemu CRO. 

część druga –  dostawy mające na celu doposażeniu centrali wentylacyjnej nr: 6. 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy; 
2) demontaż urządzeń oraz instalacji -  1 kpl.; 
3) dostawa i montaż agregatów chłodniczych - 1 szt.; 
4) dostawa wymienników – 3 szt.; 
5) podłączenia hydrauliczne wraz  z armaturą; 
6) przebudowa kanałów wentylacyjnych; 
7) automatyka sterująca układem osuszania; 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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8) uruchomienie i regulacja systemów; 
9) projekt powykonawczy; 
10) zgłoszenie do UDT zamontowanych pojemników ciśnieniowych oraz wpisanie przy współpracy z 

Zamawiającym agregatów chłodu do systemu CRO. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ. 

3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39717000-1 wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 

 

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę w każdej części zamówienia przy czym dla każdej części zobowiązany jest 
złożyć osobną ofertę.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Ustawy.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

9. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców. 

10. Zamawiający przewiduje wizję lokalną 17 września 2018 roku o godzinie 11:00 w Muzeum Warszawy przy 
Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie, wejście administracyjne. Zamawiający zwraca się z prośbą o 
przesłanie informacji o planowanym udziale wizji lokalnej do 17 września 2018 roku godzina 8:00 za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl.  

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracowników Wykonawcy lub 
podwykonawcy wykonujących czynności związanych z realizacją: 

a) część pierwsza  co najmniej 3 pracowników posiadających certyfikaty F-GAZ wydane przez  
  Urząd Dozoru Technicznego lub inną instytucję uprawnioną do wydawania  
  certyfikatów F-GAZ; 

  co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia do eksploatacji  
  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym  
  niż 1 kV; 

b) część druga co najmniej 3 pracowników posiadających certyfikaty F-GAZ wydane przez  
  Urząd Dozoru Technicznego lub inną instytucję uprawnioną do wydawania  
  certyfikatów F-GAZ; 

   co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia do eksploatacji  
   urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym  
   niż 1 kV; 

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
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Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o 
przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób (tj. umów o pracę lub dokumentów 
potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę), natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. 

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób, 
wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, o której mowa w istotnych postanowieniach 
umowy (załącznik 5 do SIWZ), 

 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 
terminem wskazanym w ofercie ale nie później niż do 15 listopada 2018 roku. 

 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzeni określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z 
odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie; 

2) zdolności technicznych lub zawodowych:  

warunki dla obu części zamówienia: 

a) wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości: 

co najmniej 3 pracownikami posiadającymi certyfikaty F-GAZ wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego lub inną instytucję uprawnioną do wydawania certyfikatów F-GAZ; 

co najmniej 3 pracownikami posiadającymi uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV; 

b) Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy polegające na 
dostawie urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych wraz z montażem w obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków  o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze wykluczy z postępowania 
wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 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 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615). 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24  
ust. 5 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. 
Przepisu zdania pierwszego 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. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego  
z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Rozdział 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: 

1) spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ  - dla części trzeciej zamówienia; 

2) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 

2. 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 oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 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. 

4. Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca przedłoży: 

a) odpis 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; 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży: 

a)  wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy zostały wykonane należycie, , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty; 

b) 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. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 
wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

Rozdział 7 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, lub  

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których 
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy. 

3. Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Pani Żaneta Urbaniak. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż  
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami również 
w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl  

7. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej: www.muzeumwarszawy.pl bez ujawniania 
źródła zapytania. 

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/40/PN/2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane telefonicznie. 

 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

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

 

Rozdział 10  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający  
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w każdej z części przedmiotowego zamówienia.  

3. Wykonawca może złożyć ofertę do wszystkich części postępowania.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone  
w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką biurową. 

7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę 
upoważnioną do podpisywania oferty. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania  
i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę 
odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zostać 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie dopuszcza się 
poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało ono udzielone.  

9. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  
na język polski przez wykonawcę.  

10. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być 
parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno 
oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

11. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane te należy umieścić 
w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz 
wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to 
wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzec,  
że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

13. Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

14. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być 
udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje 
ich odtajnienie. 

15. Oferta winna zawierać oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

16. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania. 

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  
do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących 
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru – załącznik 2 do SIWZ. 
Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający 
wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 

20. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Muzeum Warszawy, Rynek 
Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa.  

21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

1) opis zawartości koperty: „modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central 
wentylacyjnych numer 5 i 6” postępowanie numer MW/ZP/40/PN/2018; 

2) adresat: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa;  

3) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

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

23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem 
składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

24. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta: 
modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6 ZMIANA”. 
Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 

25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu 
składania ofert. 
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Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 20 września 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 
00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 20 września 2018 roku, godzina 10:15. 

 

Rozdział 12  
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Zamawiający informuje, że oferowane przez wykonawcę ceny za poszczególne oceniane elementy oferty są 
cenami ryczałtowymi. 

2. Zamawiający, iż załączony do postępowania przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy i nie stanowi 
podstawy do oszacowania ceny oferty przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

4. Cena każdej opłaty musi być wyższa od 0 i wyrażona w PLN.  

5. Wysokości upustu muszą być podane w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 

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

a. ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

b. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

 

Rozdział 13 

Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części pierwszej i drugiej Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – waga 60 %; 

2) Okres gwarancji – 40% 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

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

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏𝑎𝑑
∗ 60𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 
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2) Kryterium „Okres gwarancji” zostanie ocenione na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w ofercie 
Okresu gwarancji podanego w miesiącach (załącznik 2 do SIWZ – wzór formularza ofertowego) przy 
czym najkrótszy punktowany okres montażu to 61 miesięcy.   

Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem: 

  

𝑇 =
Tmin

Tbad
∗ 40 pkt 

 

T bad – oznacza okres gwarancji wskazany w ofercie badanej; 

T min – oznacza najkrótszy zaoferowany okres gwarancji; 

T - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

 

3. Łączna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru: 

 

P = C + T  

 

P – Łączna ilość punktów badanej oferty. 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”. 

T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Termin realizacji” 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

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

1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy 
ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie  
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne 
pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez osobę ujawnioną  
we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub odpis pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.). 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) 
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej. 

 

Rozdział 15 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią załącznik 4 do SIWZ. 

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

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 17 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

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

 Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik 5 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik 6 do SIWZ Klauzula informacyjna RODO 
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Załącznik numer 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Dwie instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne obsługujące przestrzeń piwnic w siedzibie głównej 
Muzeum Warszawy, przy Rynku Starego Miasta 28-42 nie uzyskuje prawidłowych parametrów 
klimatu dla przestrzeni ekspozycyjnej w piwnicach, co powoduje zawilgocenia oraz degradację 
wątków ceglanych w zabytkowych piwnicach. 

 

1. Wymagania do opracowań projektowych 

Opracowania projektowe mają obejmować:  

 projekt wykonawczy oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

 opinie, uzgodnienia i decyzje, konieczne do prawidłowego zrealizowania inwestycji  

Projekt wykonawczy, zwierający m.in.: 

 projekt instalacji sanitarnych: zmian w układzie wentylacji, instalacji wody lodowej oraz 
odprowadzenia ciepła odpadowego,  

 projekt automatyki , 

Uzgodnienia, opinie, decyzje, 

Projekt oraz wszystkie jego składowe opracowania należy przygotować w 6 egz w wersji papierowej 
oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf i dwg) 

 

5. Wstępne założenia usługi: 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dla dwóch central wentylacyjnych należy opracować systemy osuszania powietrza bazujące na 
agregatach wody lodowej typu Woda / Woda do zabudowy wewnątrz budynku.  

Urządzenia będą wytwarzać chłód w ilości niezbędnej do osuszenia powietrza wentylacyjnego 
nawiewanego w okresie lata.  Powietrze ochładzane będzie z temperatury 30°C 45% do temperatury 
10°C 100%.  

Agregaty wody lodowej wytwarzają ciepło odpadowe które wykorzystane będzie do podgrzewu 
powietrza wentylacyjnego po osuszeniu z 10°C do wartości  27°C, pozostała ilość ciepła odpadowego 
oddawana jest do nagrzewnic zamontowanych na powietrzu wyrzutowym. Ze względu na możliwość 
występowania temperatury poniżej 0°C, na kanałach wyrzutowych, instalacje ciepła odpadowego 
należy przewidzieć jako glikolowe.   

Remont instalacji wentylacji w maszynowniach polegać będzie na wykonaniu nowych podejść do 
central, adaptujących  nowe chłodnice i nagrzewnice powietrza.    

Na powietrzu nawiewanym do pomieszczeń za centralami należy przewidzieć nowe układy chłodnicy 
oraz nagrzewnicy ciepła odpadowego oraz ciepła technologicznego.  

Nowe urządzenia powinny zostać dobrane ze względu na moc oraz obliczeniowe maksymalne spadki 
ciśnienia powietrza na istniejących elementach. Łączna strata ciśnienia nowych urządzeń na instalacji 
nawiewnej i wyrzutowej nie może przekraczać oporów istniejących urządzeń.   

Do przyłączenia nagrzewnic oraz chłodnic należy przewidzieć typowe kształtki  wentylacyjne.  
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Chłodnice central wentylacyjnych oraz nagrzewnice zaizolować  za pomocą maty z kauczuku 
syntetycznego samoprzylepnego zabezpieczając przed kondensacją pary wodnej.    

Wykonać odkraplacze za chłodnicami powietrza wentylacyjnego wraz z odprowadzeniem kondensatu z 
chłodnic i odkraplaczy za pomocą zasyfonowania z kulką zabezpieczającą przed przenikaniem zapachów 
po wyschnięciu kondensatu.   

Na wyrzucie powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń  wykonać specjalne komory przyłączeniowe. 
Jeden króciec przyłączyć do kanału wyrzutowego z centrali wentylacyjnej, drugi przyłączyć do 
dodatkowej instalacji poboru powietrza świeżego.  

W komorach powietrze będzie się mieszało w celu uzyskania większej wydajności  powietrza na 
nagrzewnicach przez co osiągnie się większą moc nagrzewnic ciepła odpadowego.   

W celu wymuszenia przepływu powietrza przez nagrzewnice i pobór powietrza świeżego,  na instalacji 
wyrzutowej przed włączeniem do kanałów wyrzutowych należy zamontować wentylatoy osiowe.   

Na nowej instalacji świeżego powietrza należy zamontować przepustnice powietrza szczelne z 
siłownikami 230V ze sprężyną zamykającą.   

Instalację  czerpną  powietrza świeżego do podmieszania  można wykorzystać jako wyrzut w okresach 
wyłączonego osuszania powietrza.  

Sposób rozwiązania komory przyłączeniowej rozwiązania usunięcia nadmiaru ciepła odpadowego 
należy zrealizować analogicznie do wykonanych układów wentylacyjnych z osuszaniem w latach 
poprzednich.  

Należy nowe układy osuszania wyposażyć w automatykę sterującą, do której należy podpiąć 
wentylatory i przepustnice.   

Przedmiot umowy nie zawiera doprowadzenia zasilania do urządzeń.  

Przyjmuje się, że proces osuszania powinien przebiegać wg następujących założeń: 

1. Powietrze pobierane w okresie lata przez centralę wentylacyjną  + 30°C - 45%  

2. Ochładzanie powietrza na chłodnicy w celu wykroplenia wilgoci z powietrza o temp. 30°C  do temp.  
+10°C 100%,  

3. Podgrzanie powietrza z temp. +10°C 100% do temperatury +27°C - 35% ciepłem odpadowym.  

4. Pozostała ilość ciepła odpadowego odebrana będzie np.: przez wymiennik zamontowany na instalacji 
wyrzutowej.    

Wszystkie kanały nawiewne w maszynowni należy zaizolować termicznie przy pomocy samoprzylepnej 
wełny mineralnej typu KLIMAFIX  gr. 40 mm.  

Połączenie przewodów wentylacyjnych wykonać wg PN-B-76002.  

Roboty oraz odbiór instalacji należy dokonać zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” 
ISBN 83-88695-09-6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz zgodnie 
z PN – 78/B – 10440 „Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne, Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

Wszystkie materiały wchodzące w skład instalacji wentylacji należy wykonać jako niepalne. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich 
urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440. 

Instalację wody lodowej należy przewidzieć do chłodnicy zamontowanej na nawiewie powietrza 
wentylacyjnego central wnetylacyjnych.Instalację należy wykonać z rur zgrzewanych.   

Agregat wody lodowej typu Woda/Woda przyłączyć do instalacji poprzez połączenia elastyczne, do 
agregatu zamontować armaturę przyłączeniową dostarczoną wraz z urządzeniem zgodnie z DTR.   
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Instalacja wody lodowej oraz ciepła odpadowego wypełniona będzie mieszanina glikolu etylenowego o 
stężeniu wagowym  30%.   

Zład będzie uzupełniany ręcznie.   

Na instalacji WL i Ciepła Odpadowego należy przewidzieć zbiorniki buforowe o pojemności 
uzupełniającej  niezbędny zład instalacyjny.  

Na instalacji wody lodowej zakłada się zastosowanie bufora na instalacji zasilającej, na instalacji ciepła 
odpadowego  zbiornik buforowy będzie zamontowany na powrocie czynnika do agregatu wody lodowej.   

Przepływ czynnika wymuszany będzie przez pompy obiegowe zamontowane na zasileniu instalacji Wody 
Lodowej  i Ciepła Odpadowego.   

Jako elementy zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  należy przewidzieć naczynia 
wzbiorcze, oraz zawory bezpieczeństwa.   

Przed chłodnicą central  w celu regulacji temperatury powietrza nawiewanego  należy zamontować 
zawór trójdrogowy. 

Na nagrzewnicy ciepła odpadowego zamontowanej na nawiewie zakłada się zastosowanie układu 
pompowo mieszającego opartego na pompie mieszającej i zaworze trójdrogowym mieszającym.   

Instalacje c.t. central i wody lodowej wykonane będą z rur zgrzewanych.  Instalacje prowadzone będą w 
pomieszczeniu wentylatorni. Spadek przewodów rozprowadzających min. 5‰ w kierunku agregatu 
wody lodowej lub spustu czynnika.  

Armaturę stosować przystosowaną do pracy z roztworem glikolu.   

Instalację napełnić po wykonaniu prób szczelności roztworem glikolu etylenowego  30% przy pomocy 
pompki ręcznej do uzupełniania glikolu.    

Odpowietrzenie instalacji c.o. i c.t. odbywać się będzie przy użyciu samoczynnych odpowietrzników 
miejscowych Dn 15 mm   montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w najwyższych punktach pionu. 
Odpowietrzniki zamontować przystosowane do pracy z roztworem glikolu.   

Odwodnienie instalacji odbywać się będzie za pomocą zaworów spustowych montowanych w 
najniższych punktach instalacji. 

Przewody należy chronić przed utratą ciepła za pomocą otuliny termoizolacyjnej w płaszczu z wełny foli 
aluminiowej zbrojonej o grubości dostosowanej do średnicy rury. Instalacje wody lodowej zaizolować 
otuliną kauczukową.   

Wymagania izolacji cieplnej przewodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie :  

Izolowanie przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu prób szczelności. 
Powierzchnie izolowanego przewodu oraz materiału izolacyjnego powinny być suche i czyste. 

Instalacja odprowadzenia skroplin od chłodnicy i odkraplacza   wykonać z rur PVC-U i sprowadzić do 
istniejących wpustów kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia skroplin należy 
zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń i zachowanie wymaganych spadków 
(min=1%).Podłączenia poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych do przewodu zbiorczego skroplin 
wykonać od góry. Włączenie do wpustu podłogowego kanalizacyjnego wykonać za pomocą syfonu z 
zabezpieczeniem przed przenikaniem zapachów (syfon z kulką). W przypadku braku możliwości 
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin urządzenia należy wyposażyć w pompki skroplin Maxi Orange, 
skropliny odprowadzić na dach budynku przy pomocy wężyka elastycznego.  
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Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy: ________________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: _________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: _________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central 
wentylacyjnych numer 5 i 6”, numer postępowania MW/ZP/40/PN/2018, oferujemy wykonanie ww. 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za 
cenę: 

 

____________________________ złotych brutto (słownie złotych brutto: 
___________________________________________________________) 

 

Okres gwarancji _____ miesięcy (minimalny punktowany okres to 61 miesięcy) 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami 
umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki 
określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ 
w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz 
zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres 
związany z archiwizacją dokumentów.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz 
zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres 
związany z archiwizacją dokumentów.  

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik 3 do SIWZ   Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
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Załącznik 3 do SIWZ      Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Część A. (należy wypełnić obligatoryjnie) 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w prowadzonym przez Muzeum Warszawy postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest  modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch 
central wentylacyjnych numer 5 i 6 oświadczam, że Wykonawca spełnia określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej; 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
3) zdolności technicznej i zawodowej. 

 

(określone w rozdziale 5 ustęp 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)   

 

Część B. (należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów) 

 

Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawca polega na następujących zasobach innych podmiotów: 

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu) 

……………………………………… - w zakresie: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………… - w zakresie: …………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(data i  podpis przedstawiciela Wykonawcy)   
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Załącznik 4 do SIWZ      Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w 
postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch 
central wentylacyjnych numer 5 i 6 oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia 
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone 
przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające  
do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego , którego przedmiotem jest modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch 
central wentylacyjnych numer 5 i 6 oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia 
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu: 

 

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

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16, 
17, 18, 19 lub 20 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których Wykonawca 
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z 
dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, które są wystarczające 
do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wykonawcę środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności): 

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

 

 

…………………………………………………………………………………………
… 

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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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.  
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Załącznik numer 5 do SIWZ: 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Niniejsza umowa została zawarta w Warszawie w dniu […] roku pomiędzy: 

Muzeum Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28-42,  
00 – 272 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. 
Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044, NIP: 5251290392,  

które reprezentuje:  

Pani  Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum Warszawy, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani 
Krystyny Salamonik-Latos, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

[…] z siedzibą w […], przy ul. […], […]-[…], spółką zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS […], NIP: […], REGON: […]. 
Wysokość kapitału zakładowego […] (słownie: […]), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną, przez […] 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną, przez: 

 

….. – ….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

 

 

§ 1 

Cel Umowy 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wszczętego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z realizacją przez Muzeum Warszawy zadania polegającego na 
„modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6”.  

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy mające na celu modernizację instalacji wentylacyjno – 
klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6 w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28-42 w Warszawie w dwóch częściach: 

      część pierwsza – dostawy mające na celu naprawę centrali wentylacyjnej numer 5: 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy; 
2) demontaż urządzeń oraz instalacji -  1 kpl.; 
3) dostawa i montaż agregatów chłodniczych - 1 szt.; 
4) dostawa wymienników – 3 szt.; 
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5) podłączenia hydrauliczne wraz z armaturą; 
6) przebudowa kanałów wentylacyjnych; 
7) automatyka sterująca układem osuszania; 
8) uruchomienie i regulacja systemów; 
9) projekt powykonawczy; 
10) zgłoszenie do UDT zamontowanych pojemników ciśnieniowych oraz wpisanie przy współpracy z 

Zamawiającym agregatów chłodu do systemu CRO. 

część druga –  dostawy mające na celu doposażeniu centrali wentylacyjnej numer 6. 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy; 
2) demontaż urządzeń oraz instalacji -  1 kpl.; 
3) dostawa i montaż agregatów chłodniczych - 1 szt.; 
4) dostawa wymienników – 3 szt.; 
5) podłączenia hydrauliczne wraz  z armaturą; 
6) przebudowa kanałów wentylacyjnych; 
7) automatyka sterująca układem osuszania; 
8) uruchomienie i regulacja systemów; 
9) projekt powykonawczy; 
10) zgłoszenie do UDT zamontowanych pojemników ciśnieniowych oraz wpisanie przy współpracy z 

Zamawiającym agregatów chłodu do systemu CRO.1 

2. Dostawa, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) demontaż zainstalowanych w Muzeum Warszawy urządzeń; 

2) dostarczenie urządzeń; 

3) jego odbiór, na który składa się: rozładunek (wniesienie, rozpakowanie), montaż i instalacja, 
rozmieszczenie oraz uruchomienie i przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z 
użytkowania wskazanych urządzeń, a także uprzątnięcie opakowań; 

4) podpisanie protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego z prawidłowej obsługi i 
eksploatacji  dostarczonego przedmiotu umowy  w wymiarze niezbędnym Zamawiającemu oraz w 
terminach uzgodnionych z  Zamawiającym.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób profesjonalny, z najwyższą 
starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową, zgodnie z 
zaleceniami Zamawiającego, biorąc po uwagę cel powierzonego zadania. Wykonawca oświadcza, że 
posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy. 

 

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany, nie 
powystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE, wraz z niezbędnymi 
instrukcjami i gwarancjami w języku polskim. 

                                                           
1 Wybrać właściwą część 
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2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wszelkie normy dotyczące dopuszczenia do 
użytkowania go w Polsce oraz posiada stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich 
niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać przedmiot umowy przed dopuszczeniem go 
do użytkowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w 
ustępie poprzedzającym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawca ponosi koszty przewozu, zabezpieczenia i ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas 
przewozu oraz rozładunku (wniesienia, rozpakowania), montażu i instalacji, rozmieszczenia i 
uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, jak również przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy do czasu podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę: 

1) co najmniej 3 pracowników posiadających certyfikaty F-GAZ wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego lub inną instytucję uprawnioną do wydawania certyfikatów F-GAZ; 

2) co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV. 

 

§ 4. 

Termin 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot umowy nie później niż do 15 listopada 
2018 roku; 

 

§ 5. 

Protokół odbioru 

1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
podpisanym przez przedstawicieli Stron. Z chwilą podpisania protokołów odbioru Zamawiający nabywa 
własność urządzeń. 

2. Protokoły odbioru stanowią podstawę do wystawienia faktur. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do protokołu odbioru: 

1) instrukcje obsługi urządzeń, 

2) podręczniki użytkownika dla wszystkich urządzeń i podzespołów sprzętu, 

3) szczegółowe warunki gwarancji oraz karty gwarancyjne urządzeń, 

4) listę autoryzowanych kontaktów serwisowych. 

4. Wykonawca może załączyć dokumenty wymienione w ust. 3 w formie elektronicznej, na wybranym 
przez siebie nośniku danych. 

 

§ 6. 

Warunki odbioru 

Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1. podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje przedmiot umowy pod względem zgodności z wymaganiami 
SIWZ, treścią złożonej oferty oraz niniejszą umową; 
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2. w przypadku stwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami SIWZ, treścią 
złożonej oferty oraz niniejszą umową, Zamawiający dokona jego przyjęcia poprzez zezwolenie na 
dokonanie przez Wykonawcę dalszych czynności odbioru, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. b i podpisze protokół 
odbioru; 

3. protokół odbioru zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, w tym w 2 egzemplarzach dla 
Zamawiającego; 

4. w przypadku braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, dostarczenia przedmiotu 
umowy o widocznych cechach uszkodzenia, bądź dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z 
wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub niniejszą umową, Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia 
wystąpienia jednego z powyższych przypadków, sporządzi protokół niezgodności; 

5. w sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia 
mu protokołu niezgodności, na swój koszt odbierze przedmiot umowy, który jest niezgodny z 
wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub niniejszą umową i następnie usunie wady lub wymieni 
na wolny od wad i ponownie dostarczy, na własny koszt do siedziby Zamawiającego do 
pomieszczenia …………………………..…; ponowny odbiór przedmiotu umowy nastąpi z powtórzeniem 
procedury odbioru opisanej w powyższych ustępach; 

6. osobami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy po stronie Zamawiającego, w tym 
upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru 
są: ……………………………………………………………………………...; 

7. osobami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy po stronie Wykonawcy i upoważnionymi w 
tym celu przez Wykonawcę, są …………………………………………………………………………………………..; 

8. w związku z zabytkowym charakterem budynku, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego, oraz 
licznymi barierami budowlanymi, należy rozpatrywać indywidualne trasy dostawy przedmiotu umowy, 
w sposób umożliwiający wprowadzenie go do poszczególnych pomieszczeń Zamawiającego. 
Ograniczenia w dostępie do kamienic siedziby Zamawiającego wynikają z zarządzenia nr 4143/2010 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu 
oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. 

 

§ 7. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie:  

1) zgodny z Umową,  

2) kompletny, wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych i roszczeń osób trzecich,  

3) zgodny z obowiązującym prawem polskim,  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany w 
ofercie Wykonawcy, to jest na okres ______ miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, z 
zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym przez okres ___ 2  (słownie: 
________) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy zgłoszonej usterki w terminie nie dłuższym niż  
____ (czas reakcji na zgłoszoną usterkę). 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze, 

                                                           
2 Równy okresowi gwarancji 
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liczone od momentu przekazania przedmiotu umowy na podstawie protokołu naprawy.  

6. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w czasie określonym powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest, nie później niż następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady, dostarczyć 
na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt posiadający wadę. Przed 
dostarczeniem sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest podać jego parametry 
Zamawiającemu w celu uzyskania jego akceptacji na dostarczenie sprzętu zastępczego. Dostarczenie 
sprzętu zastępczego następuje po dokonaniu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia wady w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.  

8. Zgłoszenia wady będą dokonywane przez Zamawiającego pod numerem telefonu Wykonawcy: 
………………. lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ………………., w dni 
robocze, przy czym zgłoszenia wady otrzymane po godzinie 16: 00 będą traktowane, jako zgłoszenia 
wady otrzymane o godzinie 8: 00 następnego dnia roboczego z uwzględnieniem ust. 4 powyżej.  

9. Zgłoszenie wady będzie zawierało rodzaj i typ wadliwego sprzętu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie na adres 
e – mail wskazany w § ….. .. umowy.  

11. Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o terminie usunięcia wady, na adres e-mail 
wskazany w § ……….. umowy.  

12. Wykonawca usunie wadę w siedzibie Zamawiającego, jeżeli nie będzie to możliwe, Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty opakowania i transportu wadliwego sprzętu do miejsca naprawy i z powrotem.  
Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji uszkodzonego lub zużytego elementu/sprzętu na własny 
koszt.  

13. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków opisanych powyżej, Zamawiający zastrzega 
prawo do naprawy sprzętu, elementu sprzętu lub wymiany elementu sprzętu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Koszty naprawy sprzętu, elementu sprzętu lub wymiany elementu sprzętu zostaną 
zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania 
Wykonawcy do ich zwrotu przez Zamawiającego.  

14. Prawidłowe usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem naprawy podpisanym bez uwag i 
zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

15. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z 
rękojmi.  

 

§ 8. 

Wynagrodzenie 

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie netto w kwocie: ……………………………………………………………… zł  

 (słownie: …………………………………………………………………………………………zł),  

 łącznie z podatkiem VAT brutto: ………………………….…….…………………..…………zł,  

 (słownie złotych: …………………………………………………………………………….……), w tym podatek VAT: 
…………………………………………………………………………… zł.  

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za 
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń, przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

4. Przez otrzymanie faktury, o czym mowa w ust. 2, rozumie się wpływ dokumentu faktury do kancelarii 
Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, na którą składają się czynności 
wskazane w § 2 ust. 2. 

6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pokrywa wszystkie roszczenia Wykonawcy wynikające z wykonania 
niniejszej umowy. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

 
 

§ 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej 
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 umowy. 

2.  W przypadku opóźnienia względem terminów określonych w § 4 i § 7 umowy, Zamawiający może zadąć 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 1% wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego 
w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 powyżej nienależytego wykonania postanowień umowy 
Zamawiający może zadąć od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 1% wartości 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 umowy za każdy przypadek naruszenia. 

4. Kary umowne określone w ust. 2 i 3 powyżej podlegają kumulacji. 

5. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli wysokość 
szkody poniesionej przez Zamawiający jest wyższa, niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, jeśli wysokość szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy z powodu: 

1) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowej, wojny, stanu nadzwyczajnego, itp.), 
czasowo uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Wykonawcę; 
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2) zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

2. Strony dokonają zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, w sytuacji gdy Zamawiający 
wystąpi do Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu 
umowy, w związku z uzyskaniem zgody instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia na zmianę 
terminu realizacji. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany z poszanowaniem terminów 
wskazanych przez instytucję współfinansującą. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane w zakresie przedłużenia terminu jej 
wykonania, gdyby wykonanie umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich 
zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu umowy, powinny być przez Wykonawcę 
normalnie brane pod uwagę, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansującej przedmiot 
zamówienia. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi 
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane w zakresie zmiany miejsca dostawy 
sprzętu, wynikłej w szczególności ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 
Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego. 
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Załącznik numer 6 do SIWZ 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6” 

 

 

 

Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO*, 
którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 
2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 

W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 
to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

1. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to 
w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

5) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. 
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

6) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 
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Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być 
zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym 
językiem. 

 

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 
i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.    

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, 
mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”, informuję, że: 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy 

Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, 

posługującym się NIP 5251290392; 

10. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: 
dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl, lub pod numerem telefonu opublikowanym na stronie 
internetowej www.muzeumwarszawy.pl zakładka „ochrona danych osobowych”; 

11. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

12. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

13. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

14. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

15. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

16. osoba fizyczna posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych **; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
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osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

17. nie przysługuje osobie fizycznej: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

 
* 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). 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 

 


