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Rozdział 1. Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 w War-

szawie, zwane dalej „Zamawiającym”. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Żaneta Urbaniak; 

2) adres do korespondencji: ul. Jezuicka 1/3, 00-282 Warszawa; 

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

4) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl. 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy) w godzinach od 8: 00 do 16:00. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczo-

nego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, na podstawie aktów wykonawczych do 

Ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 7 SIWZ.  

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcję 

tekstów w języku angielskim do publikacji Rzeczy warszawski w trzech częściach: 

1) część 1 zamówienia: tłumaczenie krótkich tekstów dotyczących gabinetów wystawy i obiektów pre-

zentowanych w publikacji 

2) część 2 zamówienia: – tłumaczenie długich tekstów z dziedziny teorii i historii sztuki, wstępów, strony 

redakcyjnej 

3) część 3 zamówienia: redakcja anglojęzycznych tekstów 

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

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

79530000-8 -Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać test językowy, który będzie stanowił załącznik do oferty. 

 

Rozdział 3. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w 

każdej z części zamówienia.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

7. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonaw-

com.  

8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamó-

wienia w zakresie tłumaczeń i redakcji tekstów.  

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia dla pierwszej części zamówienia nie później niż 4 listopada 

2016 roku. 

Wymagany termin realizacji zamówienia dla drugiej części zamówienia nie później niż 4 listopada 

2016 roku. 

Wymagany termin realizacji zamówienia dla trzeciej części zamówienia nie później niż 30 listopada 

2016 roku. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi 

wykazać, że: 

a.  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-

nia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiednio wykonał: co najmniej trzy usługi po-

legające odpowiednio na wykonaniu  tłumaczenia (w części dotyczącej tłumaczenia) lub redak-

cji tekstu angielskojęzycznego (w części dotyczącej redakcji) tekstów humanistycznych o łącz-

nej wartości nie mniejszej niż 4 000,00 złotych brutto; 

b. dysponuje osobami, które ukończyły: 

I) magisterskie studia wyższe na kierunku filologia angielska; albo 

II) magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, 

odpowiednie dla języka angielskiego, lub ukończył jeden etap edukacji w kraju, w którym jed-

nym z języków urzędowych jest język angielski. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmio-

tów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiają-

cemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szcze-

gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych za-

sobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub za-

wodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę speł-

niania 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 Ustawy.  

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z 

wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

7. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, że wykluczy 

z postępowania wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 

ustawy, tj.: 

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

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

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wie-

rzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

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

ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestęp-

stwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawie-

nie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowa-

niu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego pod-

miotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamó-

wienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żad-

nego z wykonawców nie mogą zaistnieć podstawy do wykluczenia z postępowania. 
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Rozdział 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-

nia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: 

1) spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowią-

cym załącznik numer 3 do SIWZ; 

2) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stano-

wiącym załącznik numer 4 do SIWZ, 

3) test językowy. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

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

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 

w ust. 1. 

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

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warun-

ków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwy-

żej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

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

a.   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b.    wykaz usług; 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie 

spełnia”. 

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

w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przy-

należności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 
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 Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz prze-

kazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i SIWZ, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Wykonawcy przekazują: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3 Warszawa; lub  

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

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

dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

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

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocz-

nie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 

na tej stronie. 

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

SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej 

stronie. 

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/53/PN/2016. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 

z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

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

nicznie. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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Rozdział 9. Termin związania ofertą 

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

składania ofert. 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach części 1, 2 lub 3 przedmiotowego postępo-

wania. Oferta powinna zawierać wyodrębnioną cenę oferty brutto dla każdej z części dla której wyko-

nawca składa ofertę.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złą-

czone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez 

osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania  

i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez 

osobę odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno 

został złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie 

dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało 

ono udzielone. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

8. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski przez Wykonawcę. 

9. Wszystkie strony oferty oraz załączone do niej oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być 

parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno 

oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane te należy 

umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębior-

stwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocze-

śnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajem-

nicę przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje sta-

nowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie skła-

dania ofert w postępowaniu, zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako ta-

jemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż stanowią one tajem-
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nicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla uniknięcia wąt-

pliwości, jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje po-

siadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane 

za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, da-

nych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-

sów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

11. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy; 

2) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ; 

12. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wy-

konawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowią-

zania. 

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących 

wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być zło-

żone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów do-

tyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

15.  W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących 

wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być zło-

żone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

16. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru – załącznik 2 do 

SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże 

Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze 

oferty. 

17. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum Warszawy, 

ulica Jezuicka 1/3, 00-282 Warszawa (III piętro). Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznako-

wane w poniższy sposób:  

opis zawartości koperty:  

tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcję tekstów w języku angielskim do publikacji Rzeczy 

warszawskie znak MW/ZP/53/PN/2016. 

adresat: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3, Warszawa,  

nadawca: nazwa, dokładny adres. 
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UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem 

składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta: 

tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcję tekstów w języku angielskim do publikacji Rze-

czy warszawskie znak MW/ZP/53/PN/2016. ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa wyko-

nawcy, dokładny adres. 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu 

składania ofert. 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3, Warszawa (sekretariat III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 17 października 2016 r. do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3, Warszawa  

4. Termin otwarcia ofert: 17 października 2016 roku o godz. 16:45. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę oferty należy powiększyć o wartość podatku VAT i tak wyliczoną cenę oferty Wykonawca obowią-

zany jest wpisać na formularzu oferty (załącznik numer 2 do SIWZ). 

2. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto. 

3. Cena wynikająca ze sporządzonej kalkulacji, obejmuje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamó-

wienia oraz wszystkie inne wydatki nieuwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do zrea-

lizowania przedmiotu Zamówienia, jest ceną niezmienną przez cały okres obowiązywania, umowy, 

za wyjątkiem sytuacji określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz nie podlega waloryzacji.  

4. Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko poprzez ich wkalkulowanie w cenę oferty.  

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:  

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

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

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – waga 20 % 

2) Jakość – waga 80 % 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  
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1) Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto 

wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze 

wzorem: 

 

gdzie: 

C min – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

C bad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

2) Kryterium „Jakość” zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty rozwiązanego testu ję-

zykowego. Zamawiający dokona oceny załączonego do oferty testu, weryfikując prawidłowość tłu-

maczenia lub redakcji. Przyzna punkty dla następujących elementów: 

a. Poprawność językowa, dobór rejestru języka do charakteru tekstu, kultura języka tekstu 0 – 30 

punktów: Zamawiający podda badaniu prawidłowość załączonego do oferty testu z punktu 

widzenia poprawności językowej na podstawie ogólnie przyjętych norm językowych, sprawdzi 

dobór rejestru języka w tekście docelowym i jego zgodność z charakterem tekstu źródłowego, 

oceni kulturę języka tekstu docelowego oraz jego walory literackie, przyznając odpowiednio 

punkty od 0 do 30.  

b. Zgodność przetłumaczonego tekstu z normami języka fachowego 0 – 15 punktów.  

Zamawiający podda badaniu prawidłowość załączonego do oferty testu z punktu widzenia 

poprawności języka fachowego, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 15.  

c. Stosowanie zasad interpunkcji 0 – 5 punktów.  

Zamawiający podda badaniu prawidłowość załączonego do oferty testu z punktu widzenia 

poprawności interpunkcyjnej, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 5.  

d. Akronimy, skróty, nazwy własne, brytyjska norma językowa 0 – 5 punktów.  

Zamawiający podda badaniu prawidłowość załączonego do oferty testu z punktu widzenia 

poprawności użycia skrótów i akronimów w języku docelowym, tłumaczenia nazw własnych 

oraz zgodności z brytyjską normą językową, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 5.  

e. Ortografia 0 – 5 punktów.  

Zamawiający podda badaniu prawidłowość załączonego do oferty testu z punktu widzenia 

poprawności ortograficznej, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 5. 

 

Zamawiający zsumuje punkty przyznane w kryterium jakość. Wykonawca, który otrzyma 60 

punktów otrzyma 80%, pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:  

 

T max – oznacza test, który otrzymał maksymalną liczbę 60 punktów; 

T bad – oznacza test badany; 

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 

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

P = C + T 
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P – Łączna liczba punktów badanej oferty. 

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

T – liczba punktów badanej oferty w kryterium oceny „Jakość”  

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

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, 

Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. Po zatwierdzeniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na internetowej Zamawia-

jącego. 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców, któ-

rzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem 

umowy) dostarczenie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki 

cywilnej. 

3. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy 

ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi sto-

sowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez osobę ujawnioną 

we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub odpis pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze 

zm.). 

4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z zastrze-

żeniem art. 183, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku numer 5 do Umowy. 

 

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępo-

wania o udzielnie zamówienia publicznego. 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wyko-

nawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony 
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prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

 

Załącznik 1 do SIWZ  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

Załącznik 3 do SIWZ      Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

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

Załącznik 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

Załącznik 6 do SIWZ Wzór protokołu odbioru 
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Załącznik 1 do SIWZ  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Muzeum Warszawy ma zamiar wydać publikację Rzeczy warszawskie, która towarzyszyć będzie wystawie 

wystawie stałej Muzeum, która zostanie otwarta w 2017 roku. 

Publikacja wydana zostanie w dwóch wersja językowych, po polsku i po angielsku. W tekstach używane jest 

słownictwo i terminologia z zakresu historii i teorii sztuki, muzealnictwa. Teksty opatrzone aparatem nauko-

wym w postaci przypisów, bibliografii itp. 

Przedmiot zamówienia podzielony na trzy części dotyczy publikacji angielskojęzycznej: 

1. część – tłumaczenie krótkich tekstów dotyczących gabinetów wystawy i obiektów prezentowa-

nych w publikacji 

– 21 tekstów dotyczących gabinetów 

– 57 tekstów dotyczących poszczególnych obiektów 

– 57 metryczek dotyczących poszczególnych obiektów 

łącznie nie więcej niż 135 znormalizowanych stron tekstu 

2. część – tłumaczenie długich tekstów z dziedziny teorii i historii sztuki, wstępów, strony redakcyj-

nej 

– dwa teksty z z dziedziny teorii i historii sztuki 

– strona redakcyjna 

– wstęp 

łącznie nie więcej niż 55 znormalizowanych stron tekstu 

3. część – redakcja anglojęzycznych tekstów                                       

– 21 tekstów dotyczących gabinetów 

– 57 tekstów dotyczących poszczególnych obiektów 

– 57 metryczek dotyczących poszczególnych obiektów 

– dwa teksty z z dziedziny teorii i historii sztuki 

– strona redakcyjna 

– wstęp 

łącznie nie więcej niż 190 znormalizowanych stron tekstu 

Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 
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Załącznik 2 do SIWZ 

 

 

O F E R T A    
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w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie 

Rynek Starego Miasta 28  

00-272 Warszawa 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

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

 

 

Cena ofertowa za wykonanie 1 (słownie: jednej) znormalizowanej* strony tłumaczenia / redakcji**, ze wszyst-

kich kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia, wynosi: 

(*1800 znaków ze spacjami na stronie) 

(** niepotrzebne skreślić) 

 

cena brutto _________  (słownie brutto złotych: ______________________________ za 1 stronę znorma-

lizowanego maszynopisu)  

 

Całkowite wynagrodzenie zostanie obliczone jako iloczyn stron i oferowanej stawki. 

 

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. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.  
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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. (*jeżeli dotyczy) 

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. ………………., adres e-mail: ……………………………………… 

6. 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 pod-

pisu w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik 3 do SIWZ      Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

Część A. (należy wypełnić obligatoryjnie) 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w prowadzonym przez Muzeum Warszawy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego na „Tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcja teksów w języku angielskim  

w trzech częściach” oświadczam, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej; 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

3) zdolności technicznej i zawodowej. 

 

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

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)   

 

 

 

 

Część B. (należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów) 

 

Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawca polega na następujących zasobach innych podmiotów: 

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu) 
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……………………………………… - w zakresie: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………… - w zakresie: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału 

w postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego na tłumaczenie tekstów 

na język angielski i redakcję tekstów w języku angielskim do publikacji Rzeczy warszawskie oświad-

czam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A, gdy wobec Wykonawcy zachodzą okre-

ślone przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające 

do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na tłumaczenie tekstów na język 

angielski i redakcję tekstów w języku angielskim do publikacji Rzeczy warszawskie oświadczam, że 

wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem następują-

cych przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

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

……………………………… 

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20 lub ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których Wyko-

nawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, które są wy-

starczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wyko-

nawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności): 

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

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

……………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zama-

wiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (Miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
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Załącznik 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest Tłumaczenie tekstów na język angielski i 

redakcja teksów w języku angielskim w trzech częściach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

__________ (załącznik numer 1 do umowy) i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (załącznik 

numer 2 do umowy).  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy: 

część 1. postępowania: 

tłumaczenie krótkich tekstów dotyczących gabinetów wystawy i obiektów prezentowanych w publi-

kacji 

– 21 tekstów dotyczących gabinetów 

– 57 tekstów dotyczących poszczególnych obiektów 

– 57 metryczek dotyczących poszczególnych obiektów 

łącznie nie więcej niż 135 znormalizowanych stron tekstu 

nie później niż do 4 listopada 2016 

 

część 2. postępowania: 

tłumaczenie długich tekstów z dziedziny teorii i historii sztuki, wstępów, strony redakcyjnej 

– dwa teksty z z dziedziny teorii i historii sztuki 

– strona redakcyjna 

– wstęp 

łącznie nie więcej niż 55 znormalizowanych stron tekstu 

nie później niż do 4 listopada 2016 

 

część 1. postępowania:  

redakcja anglojęzycznych tekstów 

– 21 tekstów dotyczących gabinetów 

– 57 tekstów dotyczących poszczególnych obiektów 

– 57 metryczek dotyczących poszczególnych obiektów 

– dwa teksty z z dziedziny teorii i historii sztuki 

– strona redakcyjna 

– wstęp 

łącznie nie więcej niż 190 znormalizowanych stron tekstu 

nie później niż do 30 listopada 2016 
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4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1  umowy zobowiązany jest doręczyć przed-

miot umowy Zamawiającemu w wersji edytowalnej o rozszerzeniu doc. oraz w formacie pdf za pośred-

nictwem poczty elektronicznej.  

 

§2 

UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą i 

doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, z najwyższą starannością, efektywnością 

oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania umowy oraz po jej 

zakończeniu, a także do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące umowę ze strony Wykonawcy nie będą 

wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją umowy informacji uzyskanych w związku 

z realizacją umowy zarówno w trakcie realizacji umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich udostępniać 

osobom/podmiotom trzecim. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Pana / Panią  _____________, 

tłumacza, który sporządził test, stanowiący podstawę oceny ofert.  

 

§3 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

.............................., tel. ..........., e-mail.................... 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

 ..........................., tel. ................, e-mail ....................... 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

oraz przy obecności przedstawiciela Wykonawcy (osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej) 

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie protokół przyjęcia przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu 

przyjęcia przedmiotu umowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest wskazać ewentualne 

wady przedmiotu umowy lub przyjąć go bez uwag i zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy po uwzględnieniu uwag 

Zamawiającego przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych w umowie Zamawiającemu 

przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od dnia 

poinformowania Wykonawcy o niezgodności przedmiotu umowy z umową. 
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6. W razie powstania w trakcie wykonywania umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, wynikłych 

z wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną 

odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie. 

 

§4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……. złotych brutto (słownie złotych 

brutto: trzydzieści 00/100) za jedną stronę znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami). 

2. Wynagrodzenie zostanie obliczone jako iloczyn stron maszynopisu i stawki opisanej w ust. 1 powyżej.  

3. Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszt, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie należne 

cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia bez 

uwag i zastrzeżeń. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest adres siedziby Zamawiającego. 

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności 

objętych przedmiotem umowy, w tym koszt ubezpieczenia. 

11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy 

będzie podlegało automatycznej waloryzacji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy będzie ustalana każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej na dzień wystawiania faktury 

(powstania obowiązku podatkowego) stawki podatku VAT. W takim przypadku nie będzie konieczna 

zmiana zawartej Umowy. 

§5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w 

wysokości 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 1 ust. 3 oraz § 6 umowy, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego 

w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 

1 umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia umowy. 

4. Kary umowne określone w ust. 2 i 3 podlegają kumulacji. 
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5. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

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

Wykonawca wyraża zgodę. 

   

§6 

PODWYKONAWCY 

W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich 

podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków: 

1. skorzystanie ze świadczeń podwykonawców zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy; 

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, nie wyłącza odpowiedzialności Wyko-

nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników; 

3. Zlecenie realizacji podwykonawcom części przedmiotu umowy, w części przekraczającej zakres prac 

określony w ofercie Wykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wy-

konanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

b. odstąpienia od umowy w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy w terminie w 7 dni od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy; 

c. odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy po uwzględnieniu przez Wykonawcę 

poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, nie spełnia warunków wskazanych w umowie, Zama-

wiający wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin na usunięcie wad przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni od upływu terminów podanych w ust. 1 lit. a-c. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie zmiany terminu 

realizacji zamówienia z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy.  



 

Tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcja teksów w języku angielskim  

w trzech częściach 
                                    MW/ZP/53/PN/2016 

 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami art. 

144 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych: 

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 SIWZ, 

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

mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

w przypadku ograniczenia środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający – ograniczeniu ulegnie 

odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia  i cena; 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana wskazanych w umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany umowy i 

może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 

pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, doręczenie na 

poprzedni adres wynikający z umowy, uważane jest za skuteczne 

6. Ewentualne spory związane z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory zwią-

zane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej 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 niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa będzie in-

terpretowane i zmieniona w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do woli stron 

wyrażonej w niniejszej umowie. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa eg-

zemplarze dla Zamawiającego. 

9. Załączniki wskazane w treści umowy stanowią jej integralną część 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik 6 do SIWZ Wzór protokołu odbioru 

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU  

Miejsce dokonania odbioru:  ___________________ 

 

Data dokonania odbioru:  ___________________ 

Ze strony Wykonawcy: 

_______________________________ 

(nazwa i adres) 

_______________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

_______________________________ 

(nazwa i adres) 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych) 

Potwierdzenie zgodności, jakości  wykonanego systemu *: 

� Tak* 

� Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

                                                          (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 

Końcowy wynik odbioru: 

� Pozytywny* 

� Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 

                                                                        (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 

Podpisy: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________   __________________________    

(osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego)            (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik numer 7 do SIWZ: 

 

TEST 

 

Zadania: 

1. część 1           tłumaczenie tekstów na język angielski 

2. część 2:  tłumaczenie tekstów na język angielski 

3. część 3:  redakcja teksów w języku angielskim 

 

 

Treść zadań: 

Zadanie 1. 

Zabytki archeologiczne to zazwyczaj proste przedmioty, które stanowiły codzienne otocze-

nie swoich właścicieli, później zaś, wyrzucone, zgubione lub intencjonalnie ukryte, przetrwały w 

ziemi i zostały wydobyte w trakcie badań wykopaliskowych. Te znajdujące się w zbiorach Muzeum 

Warszawy dają wgląd w powszednią, ale barwną rzeczywistość dawnych mieszkańców miasta, a 

każdy z nich to źródło istotnych  informacji. Ich formy – proste i funkcjonalne lub ozdobne i mister-

nie wykonane – są świadectwem umiejętności rzemieślników oraz odzwierciedleniem codziennych 

potrzeb i upodobań użytkowników. 

Zaczątek kolekcji archeologicznej Muzeum Warszawy stanowiły zabytki pozyskane w trak-

cie odbudowy warszawskiej Starówki po II wojnie światowej. Podczas prac budowlanych i towarzy-

szących im badań archeologicznych w zrujnowanym mieście wydobywano z ziemi przedmioty 

związane z najstarszym, średniowiecznym okresem jego istnienia. Odkrycia te rozpoczęły nowy 
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rozdział w polskiej archeologii: studia nad kulturą materialną późnego średniowiecza i czasów no-

wożytnych. Badania kontynuowano prowadząc prace wykopaliskowe podczas odbudowy Zamku 

Królewskiego i rewitalizacji placu Zamkowego, a także poza granicami Starego Miasta – w miej-

scach gdzie stały ważne budynki zniszczone podczas II wojny światowej –  pałac Jabłonowskich, 

pałac Saski i dawny Bank Polski. Obecnie badane są również pozostałości po czasach  bardziej 

nam współczesnych, jak piwnice dziewiętnastowiecznych kamienic ukryte pod ścieżkami Ogrodu 

Krasińskich. 

Wybrane znaleziska z wszystkich tych wykopalisk składają się na ekspozycję archeolo-

giczną, a znaczna ich część jest ściśle związana z dziejami kamienic muzealnych. Zabytki znajdo-

wane masowo, jak fragmenty naczyń ceramicznych, stanowiące podstawowe wyposażenie kuchni i 

kredensu, kafle piecowe czy ułamki naczyń szklanych pozwalają obserwować w szerszej perspek-

tywie zmiany zachodzące w kulturze materialnej, wynikające między innymi z rozwoju technologii 

wytwórczych, a także z podążającego za modami gustu warszawskich mieszczan. Natomiast pre-

zentowane w publikacji obiekty to przedmioty niecodzienne, unikatowe, które przybliżają nieznane 

szczegóły warsztatu pracy, rozrywki i życia intymnego bardzo odmiennych grup mieszkańców War-

szawy.  

 

 

Zadanie 2. 

 

Tradycja kolekcjonowania pamiątek historycznych związanych z Warszawą sięga przełomu XVIII 

i XIX wieku1. Po rozbiorze Polski w 1795 roku Warszawa znalazła się najpierw pod pruskim pano-

waniem, następnie po utworzeniu Księstwa Warszawskiego podlegała Francji, a w 1815 roku na 

ponad sto lat włączona została do zaboru rosyjskiego. W sytuacji braku własnej państwowości 

zamożni i świadomi Polacy skoncentrowali się na gromadzeniu, ochronie i popularyzacji polskiego 

dziedzictwa kulturowego.  

Na początku XIX wieku Stanisław Kostka Potocki udostępnił szerszej publiczności swoje zbiory w 

położonym niedaleko Warszawy pałacu w Wilanowie, który wraz ze świątynią Sybilli w Puławach 

wybudowaną przez Izabelę Czartoryską stanowiły pierwsze publiczne muzea na ziemiach pol-

skich. Motywowane patriotyzmem zbieranie pamiątek historycznych związanych z Warszawą za-

początkowały założone w 1800 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz otwarty w 1816 roku Kró-

lewski Uniwersytet Warszawski2. Tradycję tę kontynuowały zawiązane w 1906 roku Towarzystwo 

Opieki nad Zabytkami i Towarzystwo Miłośników Historii, które zajęły się gromadzeniem dokumen-

tów dotyczących historii i architektury Warszawy. Działalność tych instytucji prowadzona była nie 

tylko pod kątem badania dziejów miasta, ale miała również wymiar polityczny. 

W 1862 roku założono w Warszawie Muzeum Sztuk Pięknych, które koncentrowało się na kolek-

cjonowaniu dzieł malarstwa europejskiego. Muzeum to, jako instytucja państwowa, nie mogło mieć 

                                                        
1 A. Sokołowska, Dzieje kolekcjonerstwa varsavianów i powstanie Muzeum Dawnej Warszawy, w: J. Durko (red.), Muzeum Histo-

ryczne m.st. Warszawy, Warszawa 1973, s. 5. 
2 K. Żmuda-Liszewska, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 1936–1996, Warszawa 1996, s. 21. 
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ostentacyjnie patriotycznego charakteru, co jednak nie oznaczało, że w stale powiększającej się 

kolekcji nie było dzieł o tematyce warszawskiej. W 1915 roku zaplanowano przekształcenie Mu-

zeum Sztuk Pięknych w Muzeum Narodowe, którego jeden dział miał być poświęcony historycznej 

Warszawie3. Po 1918 roku Muzeum Narodowe, wraz z utworzonym w 1936 roku działem Muzeum 

Dawnej Warszawy, było ważnym obiektem propagującym idee odrodzonego państwa polskiego. 

Wielowiekowe trwanie stolicy Polski, odzwierciedlone w zbiorach muzeum, stanowiło niezbity do-

wód istnienia narodu polskiego, który zachował swoją tożsamość pomimo braku możliwości sta-

nowienia o sobie w czasie zaborów w latach 1795−1918. Świadectwem jego trwania był również 

zabytkowy zespół architektoniczny Starego Miasta, gdzie w trzech kamienicach przyrynkowych 

postanowiono w latach trzydziestych XX wieku umieścić Muzeum Dawnej Warszawy. Decyzja o 

lokalizacji muzeum na Starym Mieście była częścią programu jego modernizacji, który zaczęto 

realizować na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej4. Odbudowa i zarazem sanacja znisz-

czonego w czasie wojny Starego Miasta oraz reaktywacja muzeum w nowej, rozszerzonej siedzi-

bie, obejmującej 11 budynków, stanowiła kontynuację przedwojennych idei, zarówno politycznych, 

jak i konserwatorskich. 

Stan badań 

Najważniejszą publikacją naukową dotyczącą historii budynków muzeum jest książka napisana 

przez samego architekta ich powojennej odbudowy – Stanisława Żaryna. Opracowanie pt. Trzy-

naście kamienic staromiejskich: strona Dekerta ukazało się w 1972 roku, osiem lat po śmierci au-

tora, przygotowane do druku przez Hannę Szwankowską5. Znalazły się w nim zarówno wyniki 

kwerend Komisji Badań Dawnej Warszawy, w której oboje działali, jak i własne doświadczenia 

Żaryna wynikające z autorstwa projektów odbudowy budynków po II wojnie światowej. Książka 

opisuje 13 kamienic odbudowanych przez Stanisława Żaryna w kwartale pomiędzy Rynkiem Sta-

rego Miasta, ulicą Nowomiejską i Krzywym Kołem (11 z przeznaczeniem na muzeum i dwie na 

archiwum), wraz z ich historią daleko sięgającą w czasy przed powstaniem Muzeum Warszawy6.  

Większość późniejszych publikacji dotyczących historii muzeum skupia się raczej na jego losach 

jako instytucji, natomiast kwestie architektoniczne przywoływane są tylko na marginesie7. Wiele z 

tych tekstów, napisanych przez osoby bezpośrednio zaangażowane w proces tworzenia muzeum, 

opiera się na ich własnych wspomnieniach, które stanowią cenny dokument czasów, ale które 

jednocześnie trudno w jakikolwiek sposób zweryfikować. Jedną z nowszych publikacji na temat 

                                                        
3 A. Sokołowska, Dzieje kolekcjonerstwa varsavianów…, dz. cyt., s. 15–16. 
4 K. Zwierz, Zapomnienie i uznanie. Zmienne losy rynku i dzielnicy staromiejskiej w Warszawie na tle procesów modernizacyjnych 

do 1939 roku, „Almanach Warszawy”, 2014, nr 8, s. 117–150. 
5 S. Żaryn, Trzynaście kamienic staromiejskich: strona Dekerta, Warszawa 1972. 
6 W zbiorach Muzeum Warszawy znajdują się dwie wersje maszynopisu Trzynastu kamienic: S. Żaryn, H. Szwankowska, Blok 

muzealny. Tekst, sygn. I-54 i wersja ostateczna: S. Żaryn, Praca o bloku muzealnym, sygn. 10951, oraz inne materiały do publika-

cji (źródła, aneksy, spis ilustracji): S. Żaryn, Blok muzealny, sygn. I-55. 
7 A. Słomczyński, Muzeum m.st. Warszawy na Rynku Starego Miasta, Warszawa 1948; A. Słomczyński, W warszawskim Arse-

nale. Wspomnienia archiwisty miejskiego 1939–1951, Warszawa 1971; A. Słomczyński, Muzeum m.st. Warszawy, „Almanach 

Muzealny”, 2007, nr 5; J. Durko (red.), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 1973; J. Durko, Muzeum Historyczne 

m.st. Warszawy 1948–1978, „Kronika Warszawy”, 1979, nr 2; J. Durko, Lata pięćdziesiąte, „Almanach Muzealny”, 1997, nr 1; J. 

Durko, Muzeum Warszawy i jego współpracownicy w mojej pamięci 1951–2003, Warszawa 2008. 
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historii muzeum jest książka Krystyny Żmudy-Liszewskiej8 z 1996 roku, skupiająca się jednak rów-

nież na aspektach instytucjonalnych, oraz artykuł Andrzeja Sołtana, który ukazał się w „Almanachu 

Muzealnym” w 2007 roku9.   

Materiały archiwalne na temat historii architektury muzeum są mocno rozproszone. Znajdują się w 

zbiorach Muzeum Warszawy10 i Muzeum Narodowego, w Archiwum Zakładowym Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w 

Warszawie, w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w Archiwum Narodowego Instytutu Dzie-

dzictwa, w Archiwum Urzędu m.st. Warszawy oraz w spuściźnie Jana Zachwatowicza przechowy-

wanej na Zamku Królewskim.  

Większość materiałów dotyczących przedwojennej historii muzeum nie była nigdy publikowana. 

Projekty przedwojennej przebudowy trzech kamienic znajdują się w Muzeum Warszawy, w Mu-

zeum Narodowym11 i w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej12. Na temat sa-

mej instytucji, która przed wojną stanowiła jeden z działów Muzeum Narodowego, pojedyncze in-

formacje można znaleźć w książce jego ówczesnego dyrektora Stanisława Lorentza13 oraz w już 

wymienionych późniejszych publikacjach dotyczących historii Muzeum Warszawy. Głównym źró-

dłem wiedzy na temat wojennych losów muzeum jest dwutomowa publikacja Walka o dobra kul-

tury14 również pod redakcją Lorentza. Ukazało się także kilka publikacji na węższe tematy, na przy-

kład dotyczące badań Komisji Dawnej Warszawy15, działalności Stanisława Żaryna na Starym Mie-

ście16, a historię kamienicy Baryczków przedstawia oparta na badaniach archiwalnych monografia 

Bożeny Wierzbickiej17. Ważnym źródłem są także artykuły prasowe opublikowane m.in. w „Stolicy”, 

„Rzeczypospolitej” i „Życiu Warszawy”18.  

  

                                                        
8 K. Żmuda-Liszewska, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 1936–1996, dz. cyt. 
9 A. Sołtan, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 1936–2006, „Almanach Muzealny”, 2007, nr 5, s. 7–54. 
10 T. Krogulec, Inwentarz rysunków architektonicznych kamienic bloku muzealnego w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. War-

szawy, „Almanach Muzealny”, 2007, nr 5, s. 123–172. 
11 Museum der Stadt Warschau. Museum Alt-Warschau, sygn. 15852, Kolekcja Rysunku Polskiego, Muzeum Narodowe w War-

szawie. 
12 Przedwojenne inwentaryzacje kamienic na Starym Mieście zostały wydane na płycie: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Zbiór 

pomiarów Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej – kamienice staromiejskie, we współpracy z Gminą War-

szawa-Centrum Dzielnicy Śródmieście. 
13 S. Lorentz, Muzeum Narodowe w Warszawie. Zarys historyczny, Warszawa 1938, s. 60, 63. 
14 Tenże (red.), Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 1, Warszawa 1970. 
15 H. Szwankowska, Zbiory Komisji Badań Dawnej Warszawy, „Almanach Muzealny”, 1997, nr 1; taż, Badania historyczne i tere-

nowe Starego Miasta, „Kronika Warszawy”, 2000, nr 5. 
16 Taż (red.), Stanisław Żaryn, konserwator zabytków Warszawy 1913–1964, Warszawa 1981; M. Barbasiewicz (red.), Stanisław 

Żaryn w służbie zabytków Warszawy, Warszawa 2002. 
17 B. Wierzbicka, Kamienica Baryczków. Salon kulturalny Warszawy 1912–1936, Warszawa 1999. 
18 Przegląd artykułów z lat 1945–1955 na temat losów muzeum w: S. Ciepłowski, Prasa lat 1945–1955 o Muzeum Historycznym 

m.st. Warszawy, „Almanach Muzealny”, 2007, nr 5, s. 55–70. 
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Zadanie 3. 

Ever since, historic monuments were invented their preservation was undertaken and reflected upon; 

gradually conservation practices have developed so as to become evaluated and widely discussed, while 

conservation itself emerged as an independent field of the academic expertise (cf. Choay 2001). Recon-

struction, as conservation practice widely applied in the nineteenth century, was criticized both by John 

Ruskin on philosophical grounds, and by Camillo Boito, on the grounds arising from his expertise as a con-

servation practitioner. Ruskin claimed that value of a historic monument resides precisely in visible marks 

of its past, meaning the passage of time which has worn it out, as well as the traces left by its construc-

tors’ hands. Boito on the other hand, seeing the main value of historic monuments as residing in their 

condition of bearing witness to the past argued that the interventions should be restricted to only the 

most necessary conservation works, with the additions always clearly distinguishable from the original; 

what counted for him, was the present state of the monument, and for him there was no particular 

‘when’ to which a monument should be restored or reconstructed. Critics of reconstruction included the 

most prominent conservation experts of late nineteenth and early twentieth centuries, among them Alois 

Riegl and Georg Dehio. Following the Athens Charter of 1931, conservation experts have pronounced 

themselves against reconstruction in toto, and in spite of the destruction caused by the World War II the 

Venice Charter of 1964 was also clear about what could be acknowledged as legitimate conservation 

practices, stating in the Article 9 that restoration ‘is based on respect for original material and authentic 

documents. It must stop at the point where conjecture begins, and in this case moreover any extra work 

which is indispensable must be distinct from the architectural composition and must bear a contempo-

rary stamp’. However, conservation practice, even that of the Charter signatories, has not always re-

spected the Charter tenants (2). Only in 1982 ICOMOS did issue the Dresden Declaration on Reconstruc-

tion of the Monuments Destroyed by War, a document legitimizing large post–World War II reconstruc-

tions in toto (3). What this all clearly shows is an ambiguous place of reconstruction within conservation 

practice itself: it becomes the solution to which  conservators resort, when a collection of ‘places which 

represent the nation’ cannot be displayed anymore.  


