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Informacje ogólne 

1. Adres strony internetowej zamawiającego – www.muzeumwarszawy.pl  

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności 

mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „Pzp“ (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 423 z póź. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.  

3. Formularz oferty (załącznik numer 1 do SIWZ) zostanie wypełniony przez Wykonawcę według 

wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie 

dotyczy”. 

4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „Rozporządzeniu” rozumie się przez to rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 231 ze zm.). 

5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 

7. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 

do wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom. 

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

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

12. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie musiał współpracować podczas wykonywania czynności 

objętych przedmiotem zamówienia z wykonawcą remontu siedziby głównej Muzeum Warszawy - 

Castellum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – regulamin współpracy 

stanowi załącznik numer 2 do SIWZ. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a Pzp. 

14.   Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

15. Zamawiający przewiduje spotkanie Wykonawców w celu zapoznania się z nieruchomościami, w obrębie 

których realizowany będzie przedmiot zamówienia w terminie 4 sierpnia 2016 roku godzina 15:00.  

 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3dq
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

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. 

 

II. Język Postępowania  

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim . 

 

III.  Tryb udzielenia zamówienia, stosowanie przepisów, wszczęcie postępowania.  

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w polskich złotych równowartość kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 

Miasta 28-42 w Warszawie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej: 

a. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie oświetlenia; 

b. Opis techniczny dla instalacji elektrycznych; 

c. Zestawienie obejmujące sumę mocy. 

2. KOD CPV –  31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielnie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 Pzp polegającego na powtórzeniu przedmiotu zamówienia, w szczególności dostawie i 

montażu opraw oświetleniowych. 

4. Szczegółowy opis zamówienia stanowią załączniki: 

a. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie oświetlenia; 

b. Opis techniczny dla instalacji elektrycznych; 

c. Zestawienie obejmujące sumę mocy. 

V. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie wskazanym w ofercie, nie później 

jednak niż do 30 października 2016 roku. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

O udział w Postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 
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2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów; 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem Zamówienia z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej 

200 000,00 złotych. 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca należycie wykonał co 

najmniej 3 dostawy oświetlenia do budynków użyteczności publicznej1 o powierzchni 

powyżej  500 m2 o wartości co najmniej 750 000,00 złotych; 

ii. wykonawca będzie dysponował co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w sekcji VI. 2 lit. a, b, 

c  niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowana sytuacja” o której mowa w sekcji VI. 4 niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 

                                                        
1 należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, handlu, gastronomii. 
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VII.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub są 

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

restrukturyzacyjne 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 zasądził 

likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo 

upadłościowe; 

2. który w sposób zawiniony poważanie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależnie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosowanych środków dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 Pzp z: 

a. Zamawiającym; 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego; 

c. członkami komisji przetargowej; 

d. osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust.2a Pzp; 

 chyba, że jest możliwe zachowanie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

 przez wykluczenie Wykonawcy z postępowania; 

e. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust, 1 -4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania; 

f. będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono kare 

aresztu, ograniczenia wolności lub kare grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

g. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – 

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit. f powyżej; 

h. wobec, którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszenie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
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zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

i. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

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 Pzp, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Jednolity Europejski Dokument  Zamówienia 

(dalej JEDZ), sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne 

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

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w sekcji VIII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie, o którym mowa w sekcji VIII. 1 niniejszej SIWZ ma potwierdzić spełnienie warunków 

udziału w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu 

składa także oświadczenie, o którym mowa w sekcji VIII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienie -  w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków 

udziału w postepowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w sekcji VIII.1 niniejszej SIWZ 

dotyczące tych podmiotów. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualny na dzień złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

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

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

8. 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 albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

9. 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; 

10. 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; 

11. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

12. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

13. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

14. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 
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15. 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); 

16. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

200 000 złotych;  

17. wykazu 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. 

(załacznik numer 4 do SIWZ); 

18. wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu (załacznik numer 5 do SIWZ) 

19. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 3 do SIWZ). 

20. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich mogą być składane.  

21. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych 
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dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym. Chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postepowania.  

 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Wykonawcy przekazują w formie 

pisemnej na adres korespondencyjny: Muzeum Warszawy, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, 

Kancelaria Muzeum (3 piętro, pok. 309).  

2. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną – na adres e-mail: 

zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza otrzymanie 

dokumentu w formie elektronicznej.  

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Żaneta Urbaniak 

zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

3. Wszelkie kontakty z Zamawiającym są możliwe wyłącznie w formach wskazanych w ust. 1 i 2.  

 Żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie.  

W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ, zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików. 

4. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których 

Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: 

a. złożenie Oferty; 

b. zmiana Oferty;  

c. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty. 

 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) 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 (sześćdziesiąt) dni. 

3. Przedłużenie terminu związanie ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
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najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem do SIWZ. 

2. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania. 

3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale VIII SIWZ. 

4.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie 

nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane 

5. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę 

bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, 

gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on na dokumencie 

„nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty. 

6. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

7. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.  

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z napisem:  

Oferta na: dostawę oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w 

Warszawie 

Nie otwierać przed dniem 5 września 2016 roku do godz. 15:45 

Nazwa i adres Wykonawcy  

UWAGA: Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. 

W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy i 

nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania 

koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to 

OFERTA w postepowaniu na: „Dostawę oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 

Miasta 28-42”. 

10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania pod 

warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to winno 

być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym napisem „WYCOFANIE 
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OFERTY”. Podczas czynności otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostaną otwarte jako pierwsze, 

zaś oferty wycofane nie zostaną odczytane 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 

Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

12. Oświadczenia składane przez Wykonawców, o których mowa powyżej, muszą być złożone 

z zachowaniem zasad dotyczących składania ofert określonych w SIWZ (np. dotyczących reprezentacji). 

Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości Zamawiającego co do ich 

treści i zamiarów Wykonawcy. 

13. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie lub zamianę oferty bez zachowania wymogu pisemności i zasad 

określonych powyżej– nie będzie skuteczne. 

14. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzec, że informacje wskazane w ofercie 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż 

stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

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. 

Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 

i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 

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

15. Do przeliczenia na polskie złote wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż polskie złote, 

Zamawiający średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp 

zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści postanowień SIWZ należy 

wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w art. 38 Pzp. 

Przepisy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym postanowień projektu 

umowy, po terminie otwarcia ofert.  
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Muzeum Warszawy, III piętro, pokój nr 309 – Kancelaria, adres 

korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, Warszawa. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 5 września 2016 roku o godzinie 15:45.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 3 piętro, pok. 305, dnia 5 września 2016 roku o 

godz. 16:45. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania  

UWAGA: W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć 

pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest data i godzina jej wpływu do 

miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie www.muzeumwarszawy.pl informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny  

1. Wykonawca sporządza wycenę według załączonego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem 

numer 1 do SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Elementem pomocniczym jest 

przedmiar, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.  

3. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty związane z 

należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ. Cenę podaje się z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Przy kalkulacji ceny oferty w cenach jednostkowych jak i w cenie oferty powinny zostać uwzględnione 

wszystkie należności publiczno-prawne, kwota podatku VAT obliczona według stawki zgodnej z 

przepisami obowiązującym na dzień składnia ofert, zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które 

poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia określonym 

w SIWZ.  

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenie oferty 

należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty transportu, 

koszty gwarancji oraz wszelkie opłaty, w tym ubezpieczenia oraz inne koszty i opłaty niewymienione, a 

które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny 

podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny oferty brutto w sytuacjach wymienionych w § 10 

istotnych postanowień umowy. 

 

 

XIV. Kryteria wyboru oferty 

1. CENA OFERTOWA BRUTTO– 60 pkt  

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, przy 

czym ceny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru: 

cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 60 

Cena najtańszej oferty 
 pkt 60٭

Cena oferty badanej 

 

UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Elementem pomocniczym jest 

przedmiar, który prosimy załączyć do oferty w formie pisemnej oraz w pliku edytowlnym. 

 

2. KRYTERIUM „TERMIN GWARANCJI” – 10 punktów 

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin gwarancji otrzyma 10 punktów. 

Najkrótszy termin gwarancji, który zostanie poddany ocenie to 5 lat.  

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 pkt. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej przy czym, terminy podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według 

następującego wzoru: 

Badany termin gwarancji 
 pkt 10٭

Najdłuższy termin gwarancji 

 

3. KRYTERIUM „TERMIN USUNIĘCIA USTEREK” - 30 punktów. 

Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas usunięcia usterek otrzyma 30 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej przy czym, ilości podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według 

następującego wzoru 
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Najkrótszy czas usunięcia usterki 
 pkt 30٭

Badany czas usunięcia usterki 

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała największą ilość punktów, po zsumowaniu 

punktów uzyskanych w kryterium CENA OFERTY BRUTTO, TERMIN GWARANCJI, KRYTERIUM 

„TERMIN USUNIĘCIA USTEREK”  wyliczonych w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.  

 

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 

 

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości 20 000,00 złotych. 

2. Wadium wnosi się zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy 

3. Wadium w pieniądzu, wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A.  

28 1240 5918 1111 0000 4911 0618. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty 

wadium rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w osobnej kopercie – opisanej 

„wadium” – dołączonej do oferty.  

7. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w 

pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2 powyżej z wyłączeniem wadium wniesionego 

w pieniądzu, beneficjentem takich dokumentów musi być Muzeum Warszawy; złożone poręczenie lub 

gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp. 

8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować 

cały okres związania ofertą. 

9. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 
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XVI. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, zależnie od formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy.  

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie.  

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do 

treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy, wskazany 

Wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia prawidłowego 

wykonania przedmiotu Zamówienia.  
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XVIII. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 

1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte odpowiednio w załączniku numer 3 do SIWZ 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 1. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie 

zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

5. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:  

a. wystąpienia w trakcie realizacji Umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług dla 

przedmiotu Umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 

b. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

c. zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 

mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

d. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

w następujących sytuacjach: 

 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; 

 gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

 gdy wystąpią opóźnienia w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy z powodu 

nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

 wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

 wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych. 

e. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części czynności, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

 wystąpienia warunków terenu, gdzie wykonywane będą czynności objęte przedmiotem Umowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 

 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 5. 

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1 – 8 w 

wysokości nie wyższej niż 5 % ceny oferty brutto. 

 

XIX. Środki ochrony prawnej  

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  
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________________________________________________________ 

Załączniki do specyfikacji: 

Załącznik numer 1 – Formularz oferty; 

Załącznik numer 2 – Regulamin współpracy z Castellum Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu; 

Załącznik numer 3 –  Europejski Jednolity Dokument Zamówienia wraz  z instrukcją dotyczącą jego  

   uzupełnienia. 

Załącznik numer 4 –  wykaz osób  

Załącznik numer 5 –  wykaz dostaw; 

Załącznik numer 6 -  oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik numer  7 -   Istotne postanowienia umowy. 
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Załącznik numer 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A  

Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: 

Produkcję wystawy głównej Muzeum Warszawy 

w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie 

dostawę oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28-42 

00-272 Warszawa 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tel. _________________ e-mail: _____________________________ 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, wynosi: 

Łączne wynagrodzenie brutto ______________  (słownie: ____________________________) 

 

Termin gwarancji _____________ 

 

Termin usunięcia usterek ______________________ 

Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

a ……………………………………………………………………………… 

b ……………………………………………………………………………… 

 (* niepotrzebne skreślić) 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi  określone 

przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.  

4. *Oświadczamy, iż  dokumenty  dołączone do Formularza Oferty  zawarte na stronach od numer ___ do 

___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. (*jeżeli dotyczy) 

5. *Oświadczamy, iż  Formularz Oferty w postępowaniu wraz  z dołączonymi dokumentami jest jawny i nie 

zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

6. *Oświadczamy/Oświadczam, iż przedmiotowa Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości 

______________ złotych, a wadium zostało wniesione w formie: _______________________ (*jeżeli 

dotyczy) 

7. *Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres: 

________________________________________________________.(*jeżeli dotyczy) 

8. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy  stanowiących 

załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  ich 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że dokumenty 

załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny  na dzień składania oferty.  

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania. 

Adres do korespondencji:  _____________________________________ 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: 

Pan/Pani*…………………………………………………………………………………….... 

Nr tel. ………………………………., nr Fax: ………………………………………………. 

adres e-mail: ……………………………………… 

9. Niniejszy Formularz Oferty składam/my na ______ kolejno ponumerowanych stronach. 

* niepotrzebne skreślić 

 

_______________________, dnia _____________ 

 (miejscowość)                              (data)   

      

____________________________________ 

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 

osoby lub osób upoważnionych do podpisu w 

imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik numer 2 do SIWZ 

Warunki współpracy Wykonawcy z wykonawcą robót budowlano – konserwatorskich 

w kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 –  

Castellum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

I. Ogólne warunki 

1. Wykonawca zapewni stały nadzór osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu Umowy/ 

Zamówienia, która będzie pozostawała w stałym kontakcie z kierownikiem robót Castellum. 

pracownicy Wykonawcy Wystawy będą przebywać na terenie budowy pod nadzorem osoby 

wskazanej _________________________. 

2. Wykonawca zapewni stały nadzór nad swoim mieniem – elementami wystawy dostarczonymi i 

złożonymi na terenie robót budowlanych, w szczególności zapewni właściwe zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem (odpowiednie ze względu na rodzaj mienia). 

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów BHP na terenie  budowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoich pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

oraz respektować polecenia kierownika robót budowlanych Castellum w tym zakresie. W przypadku 

nieprzestrzegania przepisów BHP Kierownik Budowy Wykonawcy Robót (Castellum sp. z o.o.) ma 

prawo do usunięcia z terenu budowy pracowników nieprzestrzegających dyscypliny i stwarzających 

zagrożenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, 

w szczególności odpowiednie obuwie, jednolite kamizelki odblaskowe z logo Wykonawcy. 

6. W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód, składować materiały w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

kierownikiem robót Castellum a zbędne przedmioty, gruz, odpady i opakowania usuwać do 

kontenerów zapewnionych przez Wykonawcę Robót (Castellum sp. z o.o.), bez osobnego wezwania 

i na własny koszt. W przypadku nieuporządkowania terenu prac na wezwanie kierownika robót 

złożone na piśmie, będzie on upoważniony do uprzątnięcia terenu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany będzie 

do poniesienia odpowiedzialności finansowej zgodnie z załącznikiem numer __ do niniejszych 

warunków współpracy. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do umieszczenia banerów ani reklam  na terenie budowy.  

 

II. Realizacja prac prze Wykonawcę: 
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1. Wykonawca uprawniony jest do wykonywania prac w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu, z 

zastrzeżeniem, iż prace głośnie mogą być wykonywane w godzinach  9:00-21:00. 

2. Wykonawca powinien wykonywać prace w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne, sanitarne oraz 

pomieszczenia magazynowe. Wykonawcy uzgodni lokalizacje pomieszczeń wskazanych w zdaniu 

poprzedzającym z Zamawiającym.  

4. Wykonawca nie będzie ograniczał dostępu do pomieszczeń, w których realizuje przedmiot umowy, 

Castellum, jeżeli zobowiązane jest wykonać czynności związane z realizacją umowy na roboty 

budowlano - konserwatorskie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia Castellum spowodowane działaniem 

jego pracowników. 

6. Wykonawca Wystawy wystąpi o niezbędne zezwolenia na wjazd i dostawy materiałów i urządzeń. 

Wykonawca Wystawy wystąpi do ZTP o wydanie przepustek na postój i do ZDM o wydanie 

przepustek na wjazd na Rynek Starego Miasta. Wykonawca Wystawy będzie korzystał tylko i 

wyłącznie ze swoich przepustek. 

7. - Wykonawca Wystawy będzie stosował się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

III. Współdziałanie z Castellum 

1. Castellum udostępni Wykonawcy teren prac oraz zapewni kontrolę dostępu do terenu prowadzonych 

prac poprzez pomieszczenia ochrony. Castellum przekaże Wykonawcy przepustki – po uprzednim 

zgłoszeniu listy pracowników (imię, nazwisko, numer i seria dowodu). Castellum przekaże przepustki 

w terminie 3 dni od dnia przekazania listy pracowników.  

2. Castellum umożliwi Wykonawcy dokonywanie dostaw bramami od Rynku Starego Miasta, ulicy 

Nowomiejskiej, ulicy Krzywe Koło. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej 

ostrożności w związku z prowadzonymi robotami na elewacji. 

3. Castellum nie zapewnia miejsc postojowych na terenie budowy.  

4. Wykonawca i Castellum zobowiązują się, iż będą współdziałać celem należytego wykonania 

przedmiotów ich umów. Wykonawca i Castellum oświadczają, iż nie będą wzajemnie utrudniać sobie 

wykonywania przedmiotu umów.  

5. Castellum odpowiada za wszystkie zawinione  zniszczenia mienia Wykonawcy. 

 

IV. Koszty eksploatacyjne  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: 

a. energii elektrycznej; 
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b. wody; 

c. centralnego ogrzewania; 

d. kontroli dostępu na teren budowy; 

e. wywozu i utylizacji odpadów; 

szczegółowe koszty zostaną ustalone przez Strony w osobnym porozumieniu.  

 

V. Zamawiający 

1. Zamawiający zobowiązuje się do koordynowania wzajemnej współpracy Wykonawcy i Castellum. 

2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Castellum i Wykonawcą, w pierwszej kolejności 

zobowiązani oni są zwrócić się do Zamawiającego.  
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Załącznik numer 3 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 

o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w 

części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 

poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia2. Adres publikacyjny stosownego 

ogłoszenia3 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 

zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 

informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego4 Odpowiedź: 

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia5: [   ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)6: 

[   ] 

                                                        
2 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
3 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
4 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
5 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, 

proszę podać inny krajowy numer 

identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i 

ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do 

kontaktów7: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli 

dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym 

lub średnim przedsiębiorstwem8? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy 

zamówienie jest zastrzeżone9: czy 

wykonawca jest zakładem pracy 

chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”10 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów 

zatrudnienia chronionego? 

Jeżeli tak, 

jaki jest odpowiedni odsetek 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

                                                                                                                                                                                        
6 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
7 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
9 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
10 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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pracowników niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych? 

Jeżeli jest to wymagane, proszę 

określić, do której kategorii lub których 

kategorii pracowników 

niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych należą dani 

pracownicy. 

[….] 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest 

wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych wykonawców lub 

posiada równoważne zaświadczenie 

(np. w ramach krajowego systemu 

(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w 

pozostałych fragmentach niniejszej 

sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich 

przypadkach, sekcji C niniejszej 

części, uzupełnić część V (w 

stosownych przypadkach) oraz w 

każdym przypadku wypełnić i 

podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 

zaświadczenia i odpowiedni numer 

rejestracyjny lub numer zaświadczenia, 

jeżeli dotyczy: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do 

wykazu lub wydania zaświadczenia jest 

dostępne w formie elektronicznej, 

proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne 

stanowiące podstawę wpisu do wykazu 

lub wydania zaświadczenia oraz, w 

stosownych przypadkach, klasyfikację 

nadaną w urzędowym wykazie11: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd 

lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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zaświadczenie obejmują wszystkie 

wymagane kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić 

brakujące informacje w części IV w 

sekcjach A, B, C lub D, w zależności 

od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane 

w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie 

przedstawić zaświadczenie odnoszące 

się do płatności składek na 

ubezpieczenie społeczne i podatków lub 

przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego 

zaświadczenia bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej krajowej bazy 

danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest 

dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać:  

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

wspólnie z innymi wykonawcami12? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite 

europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w 

grupie (lider, odpowiedzialny za 

określone zadania itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych 

wykonawców biorących wspólnie udział 

w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

                                                        
12 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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c) W stosownych przypadkach nazwa 

grupy biorącej udział: 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie 

części zamówienia, w odniesieniu do 

której (których) wykonawca zamierza 

złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 

sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do 

których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
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O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V13. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 

oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 

(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 

sekcja A i B oraz w części III. 

                                                        
13 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej14; 

2. korupcja15; 

3. nadużycie finansowe16; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną17 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu18 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi19. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]20 

Jeżeli tak, proszę podać21: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

                                                        
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
16 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 
101 z 15.4.2011, s. 1). 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]22 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia23 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki24: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

                                                        
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
24 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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– Czy ta decyzja jest ostateczna i 

wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 

została w nim bezpośrednio 

określona, długość okresu 

wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 25 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI26 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 

mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 

„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 

stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy27? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

                                                        
25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
26 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
27 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 

następujących sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 

b) prowadzone jest wobec niego 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 

lub 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych28; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają 

realizację zamówienia, z 

uwzględnieniem mających 

zastosowanie przepisów krajowych i 

środków dotyczących kontynuowania 

działalności gospodarczej29. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego30?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

[] Tak [] Nie 

 

                                                        
28 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
29 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo 
to w stanie zrealizować zamówienie. 
30 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów31 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 

lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 

inny sposób zaangażowany(-e) w 

przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 

sprawie koncesji została rozwiązana przed 

czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 

w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 

przy dostarczaniu informacji wymaganych do 

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 

weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 

dokumenty potwierdzające wymagane przez 

[] Tak [] Nie 

                                                        
31 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 

oraz 

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 

sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 

przez instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 

mogą dać mu nienależną przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 

w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 

na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 

udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]32 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

                                                        
32 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, 

że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 

wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy33: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

                                                        
33 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący34 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący35: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych36 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y37 – oraz wartość): 

[……], [……]38 

 

 

                                                        
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
38 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia39 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia40 wykonawca zrealizował 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

                                                        
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
40 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
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następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych41: 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych42, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli43 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

 

 

a) [……] 

 

                                                        
41 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
42 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
43 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom44 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

                                                        
44 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 

stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 

prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 

zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 

określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej45, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie46 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]47 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne 

i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia 

w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim48, lub  

                                                        
45 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
48 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.49, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 

odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

                                                        
49 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik numer 4 do SIWZ 

………………………………..        

      (pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

 

Oświadczam, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione 

powyżej, posiadają wymagane uprawnienia. 

_______________________, dnia _____________ 

 (miejscowość)                               (data)   

 

 

__________________________________________ 

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 

osoby lub osób upoważnionych do podpisu w 

imieniu Wykonawcy) 

 

                                                        
50 Wpisać dane personalne pracownika  

Lp Imię Nazwisko50 
Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, 

doświadczenia  

Podstawa 

dysponowania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Załącznik numer 5 do SIWZ 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Data rozpoczęcia i 

zakończenia 

zamówienia 

dzień/miesiąc /rok 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

Nazwa 

Zamawiającego 

 

1 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

 

   

 

UWAGA 

Do wykazu należy dołączyc dowody na potwierdzenie, że wykazane powyżej dostawy wykonane zostały lub 

są wykonywane należycie. 

 

 

 

_______________________, dnia _____________ 

(miejscowość)                              (data)     

      

__________________________________ 

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 

osoby lub osób upoważnionych do podpisu w 

imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik numer 6 do SIWZ 

 

Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 

r., poz. 423 ze zm.) oświadczam, że: należę/nie należę* do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.).  

 

 

 

…………………….., dnia ………………….   ……………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:* 

 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

  

 

 

…………………….., dnia ………………….    ……………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik numer 7 do SIWZ 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Strony zawarły Umowę w następującym brzmieniu.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 

Miasta 28-42 w Warszawie oraz jego montaż zgodnie z dokumentacja projektową. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej: 

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie oświetlenia; 

b. opis techniczny dla instalacji elektrycznych; 

c. zestawienie obejmujące sumę mocy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z przekazaną dokumentacją 

projektową. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez Pana 

Patryka Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PL Studio Patryk Żurawski”, 

wraz z zespołem w składzie: 

a. Agnieszka Łańko; 

b. Patryk Żurawski; 

5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż projektanci wskazani w ust. 4 powyżej oraz inne 

osoby wskazane przez Zamawiającego, będą pełnili nadzór autorski w czasie realizacji przedmiotu 

Umowy. Zmiana osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wskazania innych osób, które będą pełniły nadzór autorski. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentacji projektowej oraz innych kwestii spornych, 

decydujące zdanie ma Zamawiający – osoba wskazana w § 6 ust. 1.  

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie przekazana Wykonawcy na zewnętrznym 

nośniku danych w dniu zawarcia Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszelkich prac składających się na przedmiot Umowy. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż został przez Zamawiającego poinformowany o fakcie, iż w kamienicach przy 

Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ulicy Nowomiejskiej 2/4/6 prowadzone są przez Castellum spółkę z 

ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu roboty budowlane. Wykonawca niniejszym 

oświadcza, iż akceptuje fakt wskazany w zdaniu poprzedzającym i zobowiązuje się do współdziałania  
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z Castellum spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonawcami innych prac na terenie 

nieruchomości. 

2. Wykonawca oświadcza, iż będzie ponosił koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy,  

w szczególności:  

a. opłaty za energię elektryczną (dostawa oraz dystrybucja); 

b. opłaty za dostawę wody; 

c. opłaty za wywóz odpadów. 

Szczegółowe ustalenia w zakresie kosztów, wskazanych w lit. a, b, c zdania poprzedzającego, zostaną 

zawarte w odrębnym porozumieniu. 

3. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego, o fakcie, iż kamienice przy 

Rynku Starego Miasta znajdują się w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów mechanicznych,  

w związku, z czym Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać właściwe przepustki, 

zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 4143/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

29.01.2010 roku Regulamin wydawania i użytkowania przepustek uprawniających do wjazdu i postoju  

w strefie objętej zakazem ruchu na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich zaleceń przekazanych przez Zamawiającego,  

w szczególności: 

a.  Kierownika Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń; 

b. Kierownika Działu Inwestycji; 

c. Inspektorów nadzoru konserwatorskiego; 

d. Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z pracownikami wskazanymi przez Kierownika Działu 

Organizacji Wystaw i Wydarzeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do wykonania 

przedmiotu Umowy wyłącznie przy pomocy osób posiadających właściwości, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością wynikającą  

z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a także zgodnie z obecnym stanem 

wiedzy specjalistycznej z zakresu, do której przedmiot Umowy przynależy. 

8. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu 

umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może dystrybuować w żaden sposób dokumentów i materiałów, o których mowa  

w ust. 8 powyżej, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej 

pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może wydać taką zgodę według własnego uznania.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu materiały, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, 

niezwłocznie po wykonaniu Umowy, bądź w przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania 

Umowy, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich spraw dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie, gdzie wykonywane są czynności 

objęte przedmiotem Umowy oraz w ciągach komunikacyjnych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia właściwych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie, 

gdzie wykonywane są czynności objęte przedmiotem Umowy oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. 

14. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania czynności objętych 

przedmiotem Umowy osobom trzecim, chyba że zastrzegł w ofercie, iż realizację tej części prac planuje 

powierzyć podwykonawcom. W takiej sytuacji za działania i zaniechania podwykonawcy lub 

podwykonawców odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.  

15. Wykonawca oświadcza, iż osoby biorące udział w realizacji Umowy będą posiadały kwalifikacje 

wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest zobowiązany jest dysponować co 

najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1,  

z materiałów własnych i przy użyciu urządzeń własnych. 

17. Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie urządzeń i towarów  

a.  posiadających certyfikat dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej; 

b. spełniających wymogi BHP; 

c. spełniających wymogi środowiskowe. 

18. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone w ramach przedmiotu Umowy elementy, w tym oprawy 

oświetleniowe oraz elementy obwodu elektrycznego : 

a. nowe, nieużywane, nie powystawowe, nieregenerowane; 

b. nie noszą wad prawnych, ani fizycznych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedłożyć gwarancje 

ubezpieczeniową o sumie gwarancyjnej równiej 1 000 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, to jest do dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

20. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Przedsiębiorstwem Budowlano – Konserwatorskim 

Castellum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba we Wrocławiu – regulamin współpracy 

stanowi załącznik numer 1 do Umowy.  

 

 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminach wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, ale nie później niż do 30 października 2016 roku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, zawierający szczegółowy harmonogram 

czynności podejmowanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy (zwanym dalej 

„Harmonogramem”). Jakakolwiek zmiana zaakceptowanego Harmonogramu musi zostać dokonana w 
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uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odmowy zaakceptowania Harmonogramu, w przypadku, gdy sporządzony jest w 

sposób wadliwy, nierzetelny. Wykonawca, w przypadku braku akceptacji Harmonogramu, zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu do ponownej akceptacji poprawiony Harmonogram w terminie 7 dni od 

odmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przejąć od Zamawiającego teren, na którym odbywać się będą prace w 

terminie 7 dnia od dnia zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed montażem elementów oświetlenia przedstawić karty materiałowe 

dla każdego z elementów przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni dokonać 

akceptacji lub zgłosić uwagi do zaproponowanych elementów przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy 

Zamawiający w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie zgłosi uwag, należy uznać, iż 

zaakceptował przedstawiony do akceptacji element. W przypadku braku akceptacji procedurę opisana w 

niniejszym ustępie należy powtórzyć.  

5. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiory częściowe; 

b. odbiór końcowy; 

c. odbiór pogwarancyjny. 

6. Odbiory częściowe będą odbywały się, co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym nie później niż 

do 10 dnia następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Pierwszy odbiór częściowy 

odbędzie się nie później niż w terminie 50 dni od dnia zawarcia Umowy. Gotowość odbioru częściowego 

zgłasza uprawniony przedstawiciel Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany w  § 11 

ust. 1 adres e-mail na 3 dni przed planowanym dniem odbioru, wskazując zakres przedmiotu Umowy 

podlegający odbiorowi. Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół. Postanowienia 

ust. 8 poniżej stosuje się odpowiednio.  

7. Za datę zakończenia czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy przyjmuje się datę 

ostatecznego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, 

jeżeli czynności wchodzące w zakres przedmiotu Umowy zostaną odebrane przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy i sporządzi protokół z przyjęcia 

przedmiotu Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad; 

przy czym jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może 

powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo żądać stosownego 

odszkodowania 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi; 
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9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu Umowy. 

Usunięcie wad zostanie potwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

11. Zamawiający wyznacza datę pogwarancyjnego odbioru przedmiotu Umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru przedmiotu Umowy przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi 

o tych terminach Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem odbioru pogwarancyjnego. 

12. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną wskazane 

ewentualne wady lub usterki przedmiotu Umowy oraz wszelkie ustalenia Stron poczynione podczas 

czynności odbioru. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 

pogwarancyjnego i upływie okresu gwarancji lub rękojmi, rozpoczyna swój bieg termin na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości brutto ____________ złotych (słownie brutto złotych: ______________________/100), 

które obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Kosztorys ofertowy z dnia _____________________ roku stanowi załącznik numer 2 do Umowy. 

3. Rozliczanie czynności objętych przedmiotem Umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi w 

cyklu zgodnym z Harmonogramem za wykonane i odebrane zakresy prac. 

4. W przypadku konieczności zaniechania wykonania części zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

5. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót 

zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Kosztorys przedłożony przez Wykonawcę po 

uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie stanowił 

podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany elementów przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie będzie 

podlegało zmianie. 

7. Podstawą określenia wynagrodzenia za zmieniony zakres przedmiotu Umowy będzie protokół 

konieczności  podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz 

kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla 

zakresów zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.  
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8. W przypadku, gdy powstanie konieczności wykonania przez Wykonawcę prac nieujętych w dokumentacji 

projektowej, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi 

kosztorys i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zmiany wynagrodzenia na 

podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmiana 

wynagrodzenia zostanie dokonana w formie aneksu do Umowy.  

9. Podstawą wystawienia faktury są oryginały protokołu odbioru czynności wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy podpisane bez uwag i zastrzeżeń. Protokół stanowi załącznik do faktury. 

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie uiszczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.   

11. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze. 

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

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia.  

14. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje i wyczerpuje całość należności, jaką Zamawiający jest 

zobowiązany wypłacić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji lub 

zwiększeniu. 

15. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu 

„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a Pzp.  

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości do 

15% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem 

szczegółowych terminów wskazanych w Harmonogramie, Zamawiający może żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości do 2% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każde 

rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

3. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości do 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom. 

4. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu lub naradzie koordynacyjnej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych.  

5. W przypadku braku odpowiedzi na pytanie Zamawiającego, wezwanie do wyjaśnień w terminie przez 

niego wskazanym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych. 

6. W przypadku łamania przepisów BHP i ppoż oraz naruszeń w zakresie prawa pracy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 1 000,00 złotych 

7. W przypadku spowodowania uszkodzenia obiektu lub jego wyposażenia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 5 000,00 złotych. 
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8. W przypadku nieusunięcia usterek lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 1 000,00 złotych za każdy dzień 

opóźnienia. 

9. W przypadku innego niż określone w ust. 2 - 8  nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może 

żądać zapłaty kary umownej w wysokości do 1 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 

Umowy, odrębnie za każdy przypadek nienależytego wykonywania Umowy. 

10. Kary umowne określone w ust. 2 – 9 podlegają kumulacji. 

11. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  

12. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 6 

REALIZACJA UMOWY 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy są: 

a. ze strony Wykonawcy: 

 ______________ - koordynator; 

 ______________; 

b. ze strony Zamawiającego: 

 ________________; 

 ________________; 

 _________________. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 lit b. powyżej ze Strony Wykonawcy stanowią skład minimalnym – niezbędny 

do kontaktów z Zamawiającym. Każda zmiana osobowa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Spotkania zespołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej odbywać się będą w każdą/ każdy __________ od 

______. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział co najmniej jednego koordynatora w 

spotkaniach zespołu. 

4. Celem spotkań koordynacyjnych zespołu jest bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby wskazane w ust. 1 lit. a i b pozostawały w stałym 

kontakcie telefonicznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielem 

Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 17:00.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego składania raportów związanych z realizacją prac  

w terminach określonych w Harmonogramie.  

 

§ 7 

ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od jej zawarcia, w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca: 

a. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy  

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

b. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie czynności objętych przedmiotem Umowy  

na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego 

nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c. z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu, gdzie wykonywany będzie przedmiot 

Umowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe 

jest dochowanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy;  

d. nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wypełniania przez Wykonawcę postanowień Umowy  

w sposób niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim pisemnym wezwaniu do jej prawidłowego 

wykonywania. W  przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenie. 

4. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponad 30 dni  

od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

bez    wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia 

podstawy odstąpienia. 

7. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1. w ciągu 7 dni od daty odstąpienia, Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac  

w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej  

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń części Umowy. 

 

 

§ 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu __ miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy. Gwarancja 

obejmuje wszystkie urządzenia, towary i elementy dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę 

zgodnie z projektem oświetlenia z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres ______. 

3. Okresy wskazane w ust. 1 i 2 powyżej liczone będą od dnia następującego po podpisaniu protokołu 

odbioru przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzeżeń. 
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4. W okresie gwarancji zgłoszenia wad dokonywane będą za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej na adres e-mail __________ 

b. telefonicznie pod numerem ____________. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 

___ od dokonania zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej wady w terminie ____ od dokonania zgłoszenia. 

W przypadku wad niedających się usunąć w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Strony 

ustalą właściwy termin. Na czas usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt 

zastępczy o parametrach nie gorszych od właściwego elementu składającego się na Wystawę.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia lub zlecenia usunięcia wad podmiotom trzecim na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji na całość przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji ewentualne spory związane z realizacją Umowy. W 

przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni od 

dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron spory związane z Umową rozstrzygać będzie 

sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1. wystąpienia w trakcie realizacji Umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług dla 

przedmiotu Umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 

2. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

3. zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 

mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w 

następujących sytuacjach: 

a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; 

b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
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zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

c. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

d. gdy wystąpią opóźnienia w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy z powodu  

nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

f. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

g. wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych. 

5. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części czynności, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

b. wystąpienia warunków terenu, gdzie wykonywane będą czynności objęte przedmiotem Umowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 

c. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d. wystąpienia z niebezpieczeństwa kolizji planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

e. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 5. 

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1 – 7 w 

wysokości nie wyższej niż 5 % wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 powyżej. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed 

podpisaniem umowy.  

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy, wskazany 

Wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej.  

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy: 

a. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane; 

b. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne z 

prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma wpływu 

na żadne inne postanowienia Umowy, przy czym Umowa będzie interpretowane i zmieniona w zakresie 

dozwolonym prawem by dostosować ją do woli stron wyrażonej w Umowie. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 
 


