
1 

 

 Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących 

  MW/ZP/10/PN/2018 

 
 

 

                                                                

 

 

 

 

MUZEUM WARSZAWY  

Rynek Starego Miasta 28 

00 – 272 Warszawa  

 

 

 

 

 

 

 

   

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących” 

 

 

 

 ZATWIERDZAM: 

 

 

 …………………………….. 

 

 

  

 

 

 Rodzaj zamówienia: 

 dostawa 

 
 



2 

 

 Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących 

  MW/ZP/10/PN/2018 

 
 

 

                                                                

 

 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), wpisanym 
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 
RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

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

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

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl 

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

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

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

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 24 aa Ustawy najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących w 
sześciu częściach: 

1) część pierwsza: dostawa audiobooka książki Rzeczy Warszawskie, towarzyszącego wystawie 
   głównej Rzeczy Warszawskie w Muzeum Warszawy; 

2) część druga:  produkcja dźwiękową ścieżki zwiedzania dla osób niewidomych i niedowidzących, 
   dostawa 20 pętli indukcyjnych; 

3) część trzecia:  dostawa zestawu planów tyflograficznych Muzeum Warszawy dla   
   osób niewidzących i słabowidzących; 

4) część czwarta:  dostawa wygrzewarki do papieru pęczniejącego oraz papieru pęczniejącego do 
   wygrzewarki; 

5) część piąta:  druk i dostawa  książki Rzeczy Warszawskie w piśmie Brailla. Książka towarzysząca                
   wystawie głównej  Rzeczy Warszawskie  Muzeum Warszawy w piśmie Brailla. 

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

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

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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 KOD CPV –   33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych 
    

4. Część zamówienia prowadzona jest w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu 
realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w 
siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każdy z wykonawców może złożyć ofertę w każdej z 
części postępowania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

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

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

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

 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż 
do 30 maja 2018 roku. 

 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu 

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

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

2) zdolności technicznych lub zawodowych - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

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

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-dla-osob-niepelnosprawnych-3021
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3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze wykluczy z postępowania 
wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt.1) Ustawy, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615); 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24  
ust. 5 pkt. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

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

 

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

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: 
1) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ. 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 
ust. 1. 
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

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

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

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

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 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

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) 

 

Rozdział 7 

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

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

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

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

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

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

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

3. Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Pani Żaneta Urbaniak. 
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4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania.  

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

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

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

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/10/PN/2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

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

 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

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

 

Rozdział 10  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający  
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w szczególności kosztów złożenia oferty, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy . 

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

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

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

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

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

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania  
i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę 
odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno został 

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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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.  

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

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

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzec,  
że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

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. 

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

9. Oferta winna zawierać oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

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

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

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

13. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg 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. 

14. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Muzeum Warszawy, Rynek 
Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (parter). 
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15. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a) opis zawartości koperty: „Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących” 
Postępowanie numer MW/ZP/10/PN/2017. 

b) adresat: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

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

16. 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. 

17. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta: 
Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących ZMIANA”. Na kopercie musi 
znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 

18. 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 przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 27 kwietnia  2018 r. do godz. 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie. 

4.  Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30. 

 

Rozdział 12  

Opis sposobu obliczania ceny 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria o 
wagach jak niżej: 

 

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1 Cena C 60 

Części od 1 do 3 

2 Termin realizacji T 20 

3 Doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

D 20 

Część czwarta 

1 Okres gwarancji G 20  

2 Termin realizacji T 20  

Część piąta 

1 Termin realizacji T 40 

Razem:  100 

 
1. Punktacja w kryterium Cena (C) zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba punktów: 

60): 
C -    ocena oferty Wykonawcy w kryterium „Cena”; 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę; 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 
 

C  = Cmin / CW * 60 
Części od pierwszej do trzeciej: 

Punktacja w kryterium Termin realizacji zostanie przyznana w następujący sposób (maksymalna liczba punktów: 
20): 

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 15 maja 2018 roku, otrzyma 20 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji od 16 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, otrzyma 10 
punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 30 maja 2018 roku, otrzyma 0 punktów. 

 

Punktacja w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zostanie przyznana w 
następujący sposób (maksymalna liczba punktów: 20): 

 

Część pierwsza: 
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Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde wykazane nagranie audiobooka wykonane przez osobę wyznaczoną do 
realizacji zamówienia. 

 Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium jest równa 20 punktów. 

  

Część druga:  

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdy wykazane wykonanie scenariusza ścieżek zwiedzania w postaci 
nagrania dźwiękowego dla osób niewidomych oraz niedowidzących zrealizowaną przez osobę wyznaczoną do 
realizacji zamówienia. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium jest równa 20 punktów. 

        

Część trzecia:  

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną tyflografikę wykonaną przez osobę wyznaczoną do 
realizacji zamówienia 2 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium jest równa 20 punktów 

 

Część czwarta  

Punktacja w kryterium Okres Gwarancji zostanie przyznana w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 20): 
Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, otrzyma 20 punktów; 
Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy a równy lub krótszy niż 36 miesiące, 
otrzyma 10 punktów; 
Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji krótszy niż lub równy 24 miesiącom, otrzyma 0 punktów; 

 
Punktacja w kryterium Termin realizacji zostanie przyznana w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 20): 

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 15 maja 2018 roku, otrzyma 20 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji od 16 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, otrzyma 10 
punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 30 maja 2018 roku, otrzyma 0 punktów. 

 

Część piąta: 

Punktacja w kryterium Termin realizacji zostanie przyznana w następujący sposób (maksymalna liczba punktów: 
40): 

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 15 maja 2018 roku, otrzyma 40 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji od 16 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, otrzyma 20 
punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji  30 maja 2018 roku, otrzyma 0 punktów. 
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2. Całkowita ocena oferty Wykonawcy zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 
 

Części od 1 do 3 - CO = C + T + D 

Część 4: CO = C + T + G 

Część 5: CO = C + T  

 

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z SIWZ i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

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

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

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

 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1.  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 

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

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku „Istotne 
postanowienia umowy”.  
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Rozdział 17 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

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

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik numer 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część pierwsza zamówienia;  

Załącznik numer 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część druga zamówienia;  

Załącznik numer 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego; 

Załącznik numer 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

Załącznik numer 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy; 
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 Załącznik numer 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewodzących oraz niedowidzących: 

Część pierwsza:  

Przedmiot zamówienia:  

Nagranie tekstu książki Rzeczy Warszawskie, towarzyszącej wystawie głównej Rzeczy Warszawskie w Muzeum 
Warszawy.  

Zamówienie dotyczy:  

a. Nagrania tekstów kuratorskich: do 30 stron A4, 54 321 znaków ze spacjami.  

b. Płeć lektora: z podziałem na gabinety zarówno kobiecy i męski.  

c. Format nagrań docelowych mp3, będą prezentowane na stronie internetowej Muzeum.  

d. Głosy aktorskie, z licencją bez ograniczeń. 

e. Nagranie podzielone na osobne pliki, tak jak gabinety: czyli 21 plików. 

f. Lektor w języku polskim. 

g. Pełną obróbkę audio (usunięcie oddechów i szumów, poprawa brzmienia, maksymalizacja głośności, 
mastering).  

h. Zgranie dowolnej ilości plików audio (rozdziały, podrozdziały itd.) do żądanego formatu audio (mp3, wav itp.). 

i. Przygotowanie płyty CD-Master lub innego żądanego nośnika do powielania. 

j. Przekazanie nieograniczonych praw do nagrania. 

 

Część druga:  

Przedmiot zamówienia:  

Produkcja dźwiękową ścieżki zwiedzania dla osób niewidomych i niedowidzących, dostawa 20 pętli 
indukcyjnych 

A. Produkcja ścieżki dźwiękowej: Ścieżka dźwiękowa – wymagania ogólne   

1. Wykonawca przygotuje oraz wgra do audioprzewodników scenariusz ścieżki zwiedzania w postaci 
nagrania dźwiękowego i zdjęć, opracowane samodzielnie w oparciu o wizję lokalną, materiały własne 
oraz materiały udostępnione przez Zamawiającego, a także konsultacje merytoryczne z Zamawiającym. 

2. Wykonawca dokona nagrań w profesjonalnym studio nagraniowym z udziałem zawodowych lektorów. 
Wybór lektorów należy przestawić do zatwierdzenia Zamawiającego przed przystąpieniem do nagrania. 

3. Wykonawca przygotuje scenariusz ścieżki zwiedzania, a także tekst stanowiący podstawę nagrania i 
przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.  

4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogramu produkcji ścieżki oraz ich instalacji w Muzeum. 

Charakterystyka szczegółowa ścieżki dedykowanej osobom niewidomym i niedowidzącym:  
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Język:     polski  

Długość:  ok. 150 minut 

Odbiorca docelowy: osoby z dysfunkcją wzroku (niewidome i niedowidzące) 

Głos podstawowy:  głos męski lub żeński, dojrzały  

 

Ścieżka ma być skierowana do osób z dysfunkcją wzroku, dla których narracja przygotowana zostanie w formie 
audiodeskrypcji. Zadaniem audiodeskrypcji jest opisanie wizualnej warstwy ekspozycji. Ścieżka ma być 
aktywowana za pomocą nadajników strefowych. Długość komentarzy ma być bezwzględnie podporządkowana 
możliwościom ludzkiej percepcji i koncentracji. Wybrane eksponaty w liczbie w 45 mają być omówione w 
sposób szczegółowy. Wybór ostatecznej liczby eksponatów nastąpi w trybie roboczym. Jako załącznik do 
zapytania ofertowego jest dodany wykaz obiektów. Audiodeskrypcja ma zostać przygotowana w taki sposób, 
by umożliwić jej odbiorcom samodzielne poruszanie się po obiekcie. 

Scenariusz ścieżki przygotowuje Wykonawca na bazie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca musi uzgodnić treść scenariusza z Zamawiającym i tworzyć go ściśle przy udziale Zamawiającego. 
Scenariusz w ostatecznej wersji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Na etapie tworzenia ścieżki audiodeskrypcji  muszą być przeprowadzane odpowiednie konsultacje                  z 
osobami niewidomymi, potwierdzone pisemnie przez wykonawcę.   

 

Instalacja i uruchomienie na miejscu 

Zamawiający wymaga, aby wytworzony materiał spełniał wymagania techniczne i funkcjonalne posiadanego 
przez Zamawiającego systemu audioprzewodnika: 

- nagrania wykonanie w jakości 44kHz 16 bit wav, 

- wszystkie fragmenty nagrań podzielone na oddzielne pliki audio nie większe niż 30-60 sekund, 

- przygotowanie zdjęć do poszczególnych fragmentów nagrań w rozdzielczości 240x400 pixeli. 

W momencie uszkodzenia sprzętu bądź spowodowania utraty nagranych na istniejący sprzęt materiałów 
wykonawca poniesie koszty naprawy, wgrania ponownie materiały.  

Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie służące do konfiguracji               i 
dodawania treści do posiadanego systemu audioprzewodnika. W momencie uszkodzenia sprzętu bądź 
spowodowania utraty nagranych na istniejący sprzęt materiałów wykonawca poniesie koszty naprawy, wgrania 
ponownie materiały.  

W ostatnim etapie prac Wykonawca wgra treści do audioprzewodników. Na tym etapie Zamawiający będzie 
miał prawo do wnoszenia ostatecznych uwag, które będą wynikały z rzeczywistego odsłuchu opracowanych na 
wcześniejszych etapach treści. Po ich uwzględnieniu Wykonawca wgra całość kontentu na wszystkie urządzenia 
Zamawiającego. 

B. Dostawa 20 szt. pętli indukcyjnych 

Wykonawca dostarczy 20 szt. pętli indukcyjnych umożliwiających korzystanie z audioprzewodników osobom 
niedosłyszącym, które posiadają aparaty słuchowe. 

Dostarczony produkt musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne 

•   Możliwość zawieszenia na szyi, 
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•   Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego systemem audioprzewodnika 

•   Wtyk 3.5mm stereo 

 

Część trzecia:  

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie zestawu planów tyflograficznych Muzeum Warszawy 
dla osób niewidzących i słabowidzących. 

Na zestaw składają się: 

 Plansze tyflograficzne obrazujące plany poszczególnych pięter Muzeum Warszawy z opisem 
tematycznym ekspozycji w poszczególnych gabinetach oraz podstawowymi informacjami na temat 
dostępności i funkcjonalności obiektu w tym opisy lokalizacji, schodów, wind, toalet oraz innych 
istotnych informacji (poziomy -1, 0, 1, 2, 3, 4,). 

 Plansza tyflograficzna obrazująca elewację głównej fasady Muzeum Warszawy. 

 Teczka kartonowa do przechowywania plansz tyflograficznych. 

 Liczba zestawów koniecznych do dostarczenia w ramach zamówienia: 10. 

Specyfikacja techniczna plansz tyflograficznych: 

 Plansze w rozmiarze minimum A3 (ISO 216) (lub większe jeśli jest to uzasadnione czytelnością informacji 
zawartych na planszy). 

 Warstwa reliefowa plansz powinna być wykonana w technologii termoformowania próżniowego z 
materiału transparentnego typu PET (politereftalan etylu) o grubości 0.3 - 0.35 mm lub innej technologii 
oferującej równoważne parametry jakościowe i wytrzymałościowe. Warstwa poddruku dla osób 
słabowidzących powinna być wykonana na papierze offsetowym o gramaturze minimum 200g/m2. 

 Opisy brajlowskie powinny być wykonane na planszach w standardzie Marburg Medium. 

 Plansze z planami pięter oraz elewacją należy wykonać w oparciu o dostarczone przez zamawiającego 
plany architektoniczne poszczególnych pięter oraz rysunek elewacji budynku. 

 Zamawiający wymaga zatwierdzenia ostatecznej wersji plansz i ich zawartości na etapie opracowania i 
przygotowania oprzyrządowania produkcyjnego. 

Specyfikacja techniczna teczki kartonowej do przechowywania plansz tyflografiocznych: 

 Wymiary teczki powinny być dostosowane do plansz tyflograficznych i zapewniać wygodne i bezpieczne 
przechowywanie wszystkich plansz składających się na zestaw. 

 Teczka powinna być wykonania z tektury introligatorskiej o grubości minimum 2mm, kaszerowanej 
papierem lub folią z nadrukiem zawierającym opis zawartości teczki.  

 Teczka powinna być wyposażona w rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość 
przed wysypaniem.   

 

Część czwarta:  

Przedmiot zamówienia:  

Zakup 1 wygrzewarki do papieru pęczniejącego oraz papieru pęczniejącego do wygrzewarki (10×100 sztuk) w 
formacie A4 – jako materiałów eksploatacyjnych, co stanowi integralną część urządzenia. 
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Wygrzewarka powinna posiadać: 

- 3 –stopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

-  rączkę do przenoszenia, 

- akustyczny sygnalizator zakończenia pracy urządzenia, 

- być lekka, maksymalnie 6 kg, 

- 2-letnia gwarancja producenta i serwis w Polsce. 

 

Papier pęczniejący powinien: 

- pozwalać na wielokrotne, minimum 90 – krotne przepuszczenie przez wygrzewarkę bez utraty jakości. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. 

 

 

Część piąta:  

Przedmiot zamówienia:  

Wydrukowanie książki Rzeczy Warszawskie. Książka towarzysząca wystawie głównej Rzeczy Warszawskie  
Muzeum Warszawy. Książka będzie przeznaczona dla osób niedowidzącyh i niewidzących.  

a. Każdy komplet składa się 21 grzbietów (części), każdy grzbiet jest oddzielną częścią z okładką na spirali. 
Do każdego grzbietu ma być wpiętych nie więcej niż po 4 tyflografiki na spirali. Zamawiający dopuszcza, 
iż nie wszystkie tyflografiki mogą być wpięte do grzbietów, część może pozostać luzem, poza grzbietem 
po ustaleniach z Zamawiającym.  Materiał podzielony na 21 grzbietów wraz ze zdjęciami do tyflografik 
dostarczony zostanie przez Zamawiającego.  

b. Nakład: 20 kompletów.  
c. Oprawa spiralna, okładka przednia i tylna twarda o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m³; czarnodruk+ 

druk Brailla oraz kolorach 1+0.  
d. Adaptacja tekstu pisanego na pismo Brailla. Liczba znaków: do 200 000 ( w tym znaki wliczone na 

okładkę). Druk: czarnodruk powiększony +Braill w standardzie Marburg Medium. Papier: offset, min. 
170 g/m³. Format: A4. 

e. Wykonanie tyflografik: do 80 sztuk na każdy komplet.  
Podruki pełno kolorowe (reprodukcje kolorowych zdjęć) pod grafiki o kolorystyce odpowiednej dla 
osób słabowidzących.  
Specyfikacja techniczna tyflografik: warstwa reliefowa plansz powinna być wykonana w technologii 
termoformowania próżniowego z materiału transparentnego typu PET (politereftalan etylu) o grubości 
0.3 - 0.35 mm lub innej technologii oferującej równoważne parametry jakościowe i wytrzymałościowe; 
format A4.  

f. ISBN.  
g. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres 

zamówienia. 
h. Prace na każdym etapie muszą być konsultowane z Zamawiającym.  
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Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy:  ________________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: __________________________________________  

Telefon: _________________________  Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących 

i niedowidzących”, numer postępowania MW/ZP/10/PN/2018, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 

____________________________ złotych brutto (słownie złotych brutto: 

___________________________________________________________) 

Części od pierwszej do trzeciej: 

Termin realizacji ____________________. 

Doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 

Lp. Imię i nazwisko Doświadczenie (wskazanie 

przedmiotu dostawy, terminu 

realizacji, Zamawiający) 

Podstawa dysponowania 

1    

2    

3    

 

Część czwarta: 

Okres gwarancji _________________. 

Termin realizacji _________________. 

Część piąta: 

Termin realizacji _________________. 

 

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

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

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

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

5. Oświadczamy, iż przynależymy/nie przynależymy 1do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

___________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 do SIWZ      Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących oświadczam, że 
wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. Ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących oświadczam, że wobec Wykonawcy 
nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z 
dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

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

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

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

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

(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 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (Miejscowość), dnia …………………. R.  
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Załącznik numer 4  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

/część pierwsza, trzecia, czwarta, piąta / 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

 

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: 

1. nagrać i dostarczyć Zamawiającemu audiobook książki Rzeczy Warszawskie, towarzyszącego wystawie 
głównej Rzeczy Warszawskie w Muzeum Warszawy; 

2) wykonać, przenieść własność planów tyflograficznych Muzeum Warszawy dla osób niewidzących i 
słabowidzących oraz wydać je Zamawiającemu; 

3) przenieść na Zamawiającego własność wygrzewarki do papieru pęczniejącego oraz papieru 
pęczniejącego do wygrzewarki oraz wydać je Zamawiającemu; 

4) wydrukować oraz przenieść na Zamawiającego własność książki Rzeczy Warszawskie w piśmie Brailla. 
Książka towarzysząca  wystawie głównej Rzeczy Warszawskie  Muzeum Warszawy w piśmie Brailla w 
nakładzie 20 egzemplarzy oraz wydać je Zamawiającemu.2 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy.                       

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością, 
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 
biorąc po uwagę cel powierzonego zadania. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, 
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy nie może mieć 
jakości niższej, niż odpowiednia próbka przedstawiona przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia, w każdym ocenianym elemencie. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nie później niż do ____3 maja 2018 roku. 

 

§ 3. 

Protokół odbioru 

1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. Z chwilą protokolarnego przyjęcia przedmiotu 
umowy Zamawiający nabywa jego własność. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem poniższych zasad: 

                                                           
2 Wybrać właściwą część 
3 Zostanie określone na podstawie oferty wykonawcy 



Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących 

MW/ZP/10/PN/2018 

22 

                                                     

 

1) Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem zgodności z wymaganiami SIWZ, 
treścią złożonej oferty oraz niniejszą umową; 

2) w przypadku stwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty 
oraz niniejszą umową, Zamawiający dokona jego przyjęcia i podpisze protokół odbioru; 

3) w przypadku braków ilościowych, niezgodności z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub 
niniejszą umową, Zamawiający bezzwłocznie sporządzi protokół niezgodności; 

4) w sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawca w terminie natychmiastowym, nie 
dłuższym niż 7 od daty doręczenia mu protokołu niezgodności, uzupełni braki ilościowe lub na swój 
koszt odbierze przedmiot umowy, który jest niezgodny z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub 
niniejszą umową i następnie dostarczy przedmiot umowy wolny od wad i dostarczy na własny koszt do 
siedziby Zamawiający…………………………..…;   

3. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy po stronie Zamawiającego, w tym 
upoważnionymi do odbioru są:   ……………………………………………………………………………...; 

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

 

§ 4. 

Rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne odebranego przedmiotu zamówienia 
na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla umowy o dzieło. 

2. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 
 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 
w wysokości …………………………………………….... (słownie: 
………………………………………………………………….………) złotych brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za 
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń, przez upoważnionego pracownika 
Zamawiający protokół odbioru. Przez otrzymanie faktury, o czym mowa w ust. 2, rozumie się wpływ 
dokumentu faktury do kancelarii Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą  

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

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiający przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

7. Wynagrodzenie jest współfinansowane z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. 
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§ 6. 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może 
żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu każdej części przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów 
przewidzianych w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

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

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

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w przypadku gdy: 

1) zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części przenosi 14 dni; 

2) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) Umowy zgodnie z jego treścią. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy określone w ustępie poprzedzającym Zamawiający może wykonać w ciągu 
30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1., w formie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o 
odstąpieniu. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty może być dokonana w zakresie przedłużenia terminu jej 
wykonania, gdyby wykonanie umowy w umówionym terminie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się  zdarzeń lub okoliczności, 
które przy uwzględnieniu przedmiotu umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę. 
Okres przedłużenia terminu  wykonania umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania 
przeszkody wynikłej  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.   

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

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

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

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego. 
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                   Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

/część druga/ 

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się  do: 

1) produkcji ścieżki zwiedzania wystawy głównej Muzeum Warszawy Zamawiając dla osób niewidomych i 
niedowidzących, składającej się z materiału dźwiękowego oraz zdjęć eksponatów, zwanej dalej „ścieżką 
zwiedzania” oraz przeniesienia na Zamawiając praw pokrewnych do fonogramu; 

2) dostawy 20 pętli indukcyjnych, 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego MW/ZP/10/PN/2018  złożoną ofertą oraz niniejszą Umową. 

2. Na produkcję, o której mowa w ust. 1 pkt 1), składać się będzie: 

1) opracowanie we współpracy z Zamawiającym scenariusza ścieżki zwiedzania z wykorzystaniem 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz wykonanych przez Wykonawcę, 

2) przedstawienie scenariusza ścieżki zwiedzania oraz proponowanych lektorów do zatwierdzenia 
Zamawiającemu, 

3) wykonanie w studiu nagraniowym rejestracji dźwięku odczytania tekstów opisujących wystawę główną 
Muzeum Warszawy z udziałem zawodowych lektorów, 

4) wgranie zapisu cyfrowego ścieżki zwiedzania do audioprzewodników.   

3. Przed przystąpieniem do produkcji ścieżki zwiedzania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu produkcji ścieżki dźwiękowej. 

4. Ścieżka dźwiękowa będzie spełniać następujące wymagania:  

Język:   polski.,  
Długość: ok. 150 minut (+/- 5%), 
Odbiorca docelowy: osoby z dysfunkcją wzroku (niewidome i niedowidzące), 
Głos podstawowy: głos męski lub żeński, dojrzały,  
Ścieżka zwiedzania ma służyć osobom z dysfunkcją wzroku, dla których narracja przygotowana zostanie w 
formie audiodeskrypcji; zadaniem audiodeskrypcji jest opisanie wizualnej warstwy ekspozycji ścieżka 
będzie aktywowana za pomocą nadajników strefowych; długość komentarzy będzie bezwzględnie 
podporządkowana możliwościom ludzkiej percepcji i koncentracji; wybrane eksponaty w liczbie w 45 
(wskazane w SIWZ) będą omówione w sposób szczegółowy; wybór ostatecznej liczby eksponatów nastąpi 
w trybie roboczym.; audiodeskrypcja ma zostać przygotowana w taki sposób, by umożliwić jej odbiorcom 
samodzielne poruszanie się po obiekcie. 
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5. Wykonawca na etapie opracowywania scenariusza ścieżki zwiedzania przeprowadzi konsultacje  z osobami 
niewidomymi odnośnie do jej funkcjonalności.   

6. Materiał składający się na ścieżkę zwiedzania będzie spełniał wymagania techniczne i funkcjonalne 
wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu audioprzewodnika: 

1) nagrania wykonanie w jakości 44kHz 16 bit wav, 

2) wszystkie fragmenty nagrań podzielone na oddzielne pliki audio nie większe niż 30-60 sekund. 

7. Wykonawca zainstaluje zapis ścieżki zwiedzania na audioprzewodnikach Zamawiającego. Zamawiający na 
tym etapie będzie uprawniony do wnoszenia uwag, które będą wynikały z rzeczywistego odsłuchu 
opracowanych na wcześniejszych etapach treści. Po ich uwzględnieniu Wykonawca zainstaluje ścieżkę 
zwiedzania na wszystkich audioprzewodnikach Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że produkcja ścieżki zwiedzania będzie realizowana pod nadzorem Pana/Pani 
……. wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 2 

Na dostawę, o której mowa § 1 ust. 1 pkt 2, składać się będzie 20 szt. pętli indukcyjnych umożliwiających 
korzystanie z audioprzewodników osobom niedosłyszącym, które posiadają aparaty słuchowe, 
współpracujących z posiadanym przez Zamawiającym systemem audioprzewodnika. 

 

§ 3 

Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy udostępni Wykonawcy oprogramowanie służące do konfiguracji 
i dodawania treści do posiadanego systemu audioprzewodników. Bezzwłocznie po zakończeniu nagrań 
Zamawiający udostępni audioprzewodniki celem instalacji ścieżki zwiedzania. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność materialną za utratę lub uszkodzenie przekazanego sprzętu bądź spowodowanie utraty 
nagranych na istniejący sprzęt materiałów. 

   

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest im fakt, iż treść Umowy, a w szczególności Przedmiot Umowy i 
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, zawartych 
w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imiona i nazwiska. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie, że do wykonania 
Przedmiotu Umowy posługiwać się będzie wyłącznie osobami posiadającymi właściwości, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, a także zgodnie 
z obecnym stanem wiedzy specjalistycznej, do zakresu której Przedmiot Umowy przynależy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować dostawę, o której mowa w § ust.1 pkt 2) Umowy na własny koszt 
i ryzyko, jednorazowo,  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o planowanym terminie (w tym godzinie) dostawy z wyprzedzeniem co 
najmniej 24 godzin.   

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy, o której mowa w § ust.1 pkt 2) Umowy stanowić będzie jego 
wyłączną własność, wolną od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 
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  § 5 

Termin i Odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest  wykonać Przedmiot Umowy w sposób kompletny i prawidłowy w terminie  
do  …. 2018 roku.  

2. Zamawiając zobowiązuje się przyjąć Przedmiot Umowy albo wskazać ewentualne niedobory lub wady w 
terminie 7 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu Umowy. W przypadku konieczności 
poprawienia lub uzupełnia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest stosownie do uwag 
Zamawiającego do dostarczenia poprawionego lub uzupełnionego Przedmiotu Umowy w zakreślonym 
przez Zamawiającego terminie. 

3. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z Umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do wskazania poprawek lub uzupełnień w tym zakresie. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie uwzględniać wskazówki Zamawiającego, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

5. Osobą uprawnioną do czynności przewidzianych w niniejszej umowie odnośnie do przyjęcia umówionego 
Przedmiotu Umowy jest po stronie Zamawiającego …… 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 
wysokości     złotych brutto (słownie złotych brutto  złotych), przy czym za : 

a) produkcję ścieżki zwiedzania – kwotę ……………………………. złotych brutto, 

b) dostawę pętli indukcyjnych – kwotę ……………………………….. złotych brutto. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany ze strony Zamawiającego bez uwag 
i zastrzeżeń.  

3. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przelewem na rachunek bankowy wskazany na danym rachunku, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, o której mowa § 6 ust. 1 Umowy 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo pomniejszyć 
wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 Umowy poprzez dokonanie potrącenia odpowiednich kwot z 
wynagrodzenia tytułem kar umownych. 

7. Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawców względem 
Zamawiającego mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie jest współfinansowane z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. 
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§ 7 

Prawa własności intelektualnej 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego ścieżki zwiedzania Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a 
Zamawiający nabywa przysługujące Wykonawcy prawa do fonogramu składającego się na ścieżkę 
zwiedzania w zakresie określonym w art. 94 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  

2. Przeniesienie praw zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Umowy następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 
ust.1 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy nie będzie naruszał jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej osób trzecich. 

4. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z wszelkimi 
roszczeniami, stratami, szkodami, wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej osoby trzeciej i powstałymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.  

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dla umowy 
sprzedaży na Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 2). 

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiając gwarancji na Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 2) 
na okres ……… miesięcy od daty odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady fizyczne dostarczonego Przedmiotu Umowy ujawnione w 
okresie gwarancji poprzez ich naprawę lub dostarczenie  urządzeń wolnych od wad, niezwłocznie po 
otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia, jednakże w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
chwili zgłoszenia – w dni robocze. 

4. Termin  usunięcia wady w ramach gwarancji wynosi 2 dni robocze od dnia zgłoszenia. 
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym, 

a w szczególności koszty naprawy , koszty dojazdu, transportu do i z serwisu,   
6. Wymiana urządzenia w ramach gwarancji może nastąpić wyłącznie na  tego samego rodzaju i nowe. 

Okres gwarancji na urządzenie wymienione biegnie na nowo od daty wymiany.   

 

 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy i zmiana Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od Umowy w całości, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje ścieżkę zwiedzania wadliwie lub 
w sposób sprzeczny z Umową, a w szczególności realizuje prace niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i 
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu, nie wywiązują się należycie z Umowy. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 7 dni od 
upływu terminu wskazanego w wezwaniu. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, jeżeli z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy w zakreślonym terminie stało się niemożliwe. W takim 
przypadku termin wykonania może być zmieniony odpowiednio do czasu trwania przeszkody. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność 
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1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającego może żądać 
od Wykonawców zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 
1 Umowy. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy względem terminów oznaczonych w § 5 ust. 1 lub § 8 ust. 3 Umowy, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia wskazanego w 
§ 6 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.  

3. W przypadku zaistnienia innego niż określone w § 10 ust. 2 Umowy nienależytego wykonania Umowy, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia wskazanego w 
§ 6 ust. 1 Umowy, odrębnie za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy. 

4. Kary umowne określone w § 10 ust. 2 i 3 Umowy podlegają kumulacji. 

5. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, Zamawiający 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
jeśli wysokość szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z winy Zamawiającego. 

7. Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy, wyłącznie w sytuacji, gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 
Umowy jest następstwem siły wyższej.  

8. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można przewidzieć przy zachowaniu 
należytej staranności, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy jak i w stosunku do 
Zamawiając oraz od nich niezależne, któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą 
starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski 
żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, działania wojskowe, 
ograniczenia eksportowe i importowe, wypadki komunikacyjne, awarie, na usunięcie których nie ma 
wpływu którakolwiek ze Stron.  

9. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zaistnienia 
przypadku siły wyższej, zawiadomienie o niej drugiej Strony. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, 
że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. Po 
stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Zamawiając i Wykonawca podejmą wspólnie wszystkie 
kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na 
Przedmiot Umowy. 

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

 Ewentualne spory wynikające na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiając. 

 

§ 12 

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty może być dokonana w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, 
gdyby wykonanie umowy w umówionym terminie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się  zdarzeń lub okoliczności, które przy 
uwzględnieniu przedmiotu umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę. Okres 
przedłużenia terminu  wykonania umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody 
wynikłej  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.   
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

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

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

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiając i dwa 
egzemplarze dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiając        Wykonawca 

 

  

 


