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w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej  Muzeum 
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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: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl; 

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl; 

4) osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Klaudia Sosnówka. 

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 (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) – 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. 24aa 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 instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-
42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie znaków szyldu głównego i tablic informacyjnych – w sumie 35 elementów,   

2) montaż znaków szyldu głównego i tablic informacyjnych na obiektach zabytkowych, na 
elewacjach kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz domów przy ul. Nowomiejskiej     
4-8, 

3) wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia znaków szyldu głównego i tablic 
informacyjnych, 

4) prace zabezpieczające, konserwatorskie, montażowe i naprawcze, 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonywanych prac. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje, że kamienice przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz przy ul. 
Nowomiejskiej  4-8 w Warszawie objęte są gwarancją na roboty budowlane i elektryczne. 

4. Wykonawca musi zapewnić zachowanie gwarancji na roboty konserwatorskie, budowlane i 
elektryczne  w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia wykonać prototyp wskazanej przez 
Zamawiającego  tablicy informacyjnej – 1 szt., zgodnie z rysunkiem A-5 (tablica nr 8). Wykonawca 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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przystąpi do wykonania elementów metalowych po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora, 
która może mieć wpływ na modyfikację przyjętych rozwiązań.  

6. Kamienice przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz przy ul. Nowomiejskiej  4-8 w Warszawie znajdują 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

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

 KOD CPV –  31523000-8 – podświetlone znaki i szyldy 

           45453100-8  – roboty renowacyjne 

                            

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, których celem jest 
częściowa wymiana dostarczonych produktów lub zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

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

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

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

10. Zamawiający zaleca wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, 
w celu zapoznania się Wykonawcy z terenem, na którym będą prowadzone prace. Wizja lokalna 
odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godz. 12:00, zbiórka Wykonawców w siedzibie głównej 
Muzeum Warszawy w Warszawie,  Rynek Starego Miasta 28 (Recepcja). Przed przystąpieniem do 
dokonania wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić na liście obecności swój 
udział w wizji co będzie traktowane jako złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z obiektem.  

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

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

 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30 
listopada 2019 r.  

 

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 prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
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2) zdolności technicznych lub zawodowych  

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  należycie wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej  jedną  instalację 
elementów metaloplastyki (np. latarenki adresowe, historyczne szyldy, obsadki do flag, tablice 
informacyjne, uchwyty metalowe) na elewacji  obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru, 
w ramach zamówienia obejmującego swoim zakresem wykonanie prac: montaż w tynkach  
barwionych w masie zacieranych ręcznie, montaż w bezpośrednim sąsiedztwie  elementów 
kamiennych,  konserwację kamienia i konserwację elementów metalowych, prac o wartości 
co najmniej 110 000 zł brutto każde zamówienie. 

Przez jedno zamówienie  należy rozumieć zamówienie świadczoną na rzecz jednego 
Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę 
prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza 
łączenia w celu spełnienia powyższego warunku zamówień  o wartości mniejszej niż wymagana 
świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. 

b) wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości: co najmniej jedną 
osobę pełniącą nadzór konserwatorski  w zakresie architektury i rzeźby,  która w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 nadzory konserwatorskie przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków o wartości 100 000 zł brutto każdy z projektów.  

 

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

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

3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze wykluczy z 
postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 
Ustawy, tj.: 

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

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

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

 

Rozdział 6 

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

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego 
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: 
a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 
b) spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik 

nr 4 do SIWZ. 
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału  w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

 
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; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) SIWZ  wykonawca przedłoży:  

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te  zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania ofert, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,  którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

b) wykaz osób – dyplomowanego konserwatora zabytków skierowanego przez Wykonawcę  do 
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tą osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 
do SIWZ. 
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu 
ukończenia studiów magisterskich konserwatora zabytków pracownika skierowanego do 
realizacji zamówienia  na specjalności w zakresie konserwacji zabytków. 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

3. 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”. 

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Oferta, oświadczenia oraz wykazy winny zostać złożone w oryginale. 

5. Dopuszcza się składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący 
wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 

6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców.  

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

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone z tłumaczeniem na język polski.  
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 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 - zgodnie ze wzorem stanowiącym  stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

11. 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). 

12. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków 
udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, 
w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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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: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl 

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

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

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

3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Klaudia Sosnówka. 

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: 
zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl  

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

8) Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/11/PN/2019. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach   z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

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

 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

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

mailto:zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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Rozdział 10  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

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

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

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

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

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 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 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 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.  

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

10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 
1637), 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 wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 
tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności. 

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

11. Oferta winna zawierać oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz powinna być zabezpieczona wadium. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania. 

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

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

15. 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. 

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

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

a) opis zawartości koperty: „Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego 
Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I”” postępowanie numer MW/ZP/11/PN/2019; 
Nie otwierać przed 09.09.2019 r.  

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. 

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: Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej  
Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. 
Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, 
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 przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 
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2. Termin składania ofert: do 09.09.2019 roku, godzina 10:00. 

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

4.  Termin otwarcia ofert: 09.09.2019 roku, godzina 10:15. 

 

Rozdział 12  
Opis sposobu obliczania ceny 

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

2. 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 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria o wagach jak niżej: 
Cena – 100% 

1% = 1 pkt  

1) Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 

C  = Cmin / CW x 100 
 

C –  ilość punktów w kryterium cena 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 

 przecinku. 

2. 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 



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/11/PN/2019 

 
 
 

 

11 

 

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  

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 numer 5 do SIWZ. 

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

 

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

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

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik numer 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją 
wykonawczą 

Załącznik numer 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 

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

Załącznik numer 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

Załącznik numer 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy  

Załącznik numer 6 do SIWZ – Wykaz dostaw 

Załącznik numer 7 do SIWZ - Wykaz osób 

Załącznik numer 8 do SIWZ – Informacja o grupie kapitałowej 

Załącznik numer 9 do SIWZ – Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wyciągi z dokumentacji powykonawczej fasad obiektu Starego Miasta 28-42 
oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 

Załącznik nr 11 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza  
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 Załącznik numer 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

w przetargu nieograniczonym pn.:  Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-
42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I - nr referencyjny:   MW/ZP/11/PN/2019 

 

 

 Projekt wykonawczy 
elementów systemu  

identyfikacji wizualnej  
Muzeum Warszawy 

Etap 1 
 

 
Opracowanie: 

 

 

Tomasz Bersz  
 
 
 
Małgorzata Kuciewicz (CENTRALA) 
 
 
 
Simone De Iacobis (CENTRALA) 
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 Warszawa, 27 sierpnia 2019 

Krakowskie Przedmieście 20/22 lok 10, 00–235 Warszawa 
 
 
Spis treści 
 

1. Opis elementów oraz uwarunkowań ich montażu. 
2. Zestawienie tabelaryczne prac i elementów 
3. Część rysunkowa: 
 rys. A-1  Fragment rzutu - przyziemia z tablicami oraz sali na 2p. z szyldem 
 rys. A-2  Widok od ul. Nowomiejskiej 
 rys. A-3  Widok od Rynku Starego Miasta 
 rys. A-4  Widok od ul. Krzywe Koło 
 rys. A-5  Zestawienie tablic 
 rys. A-6  Znaki szyldu głównego na elewacji kamienicy 38 
 rys. A-7  Widok od ul. Nowomiejskiej - punkty montażowe 
 rys. A-8  Widok od Rynku Starego miasta - punkty montażowe 
 rys. A-9  Widok od ul. Krzywe Koło - punkty montażowe 
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Opis elementów oraz uwarunkowań ich montażu. 
 
Projekt obejmuje wykonanie i montaż metaloplasytki w postaci sylwetkowego szyldu 
elewacyjnego ze znakiem syrenki na elewacji Muzeum Warszawy oraz tablic 
informacyjnych w strefie parteru. Napis oraz tablice, w sumie 35 elementów ma być 
wykonane ze stali ręcznie malowanej, materiałowo kontynuując tradycje 
metaloplastyki staromiejskich szyldów. Elementy będą podświetlane. 
 
 Montaż elementów prowadzony będzie na obiektach wpisanych w rejestr 
zabytków: na elewacjach kamienic Rynek Starego Miasta 38-40 oraz domów przy ul. 
Nowomiejskiej 4,6 i 8.  
W roku 2016 przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe fasad tych 
budynków. Przywrócono im zdobienia i kolorystykę z okresu powojennej odbudowy. 
Zastosowano ręcznie zacierane i barwione w masie tynki o specyficznej kolorystyce, 
fakturze i procesie starzenia się. Dlatego projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w 
wapienno-cementowe masy tynkarskie. W wypadku uszkodzenia podczas montażu 
większych ich powierzchni na elewacjach wykluczone są miejscowe naprawy, tak by 
się nie wyróżniały - niezbędne będzie zacieranie znacznych powierzchni. Prace takie 
nie są objęte poniższym projektem.  
   
 Zakłada się wykonanie nawiertów pod kotwy montażowe oraz przewiertów 
elewacji pod okablowanie oświetlenia z zachowaniem wyjątkowej staranności, tak aby 
uszkodzenia były minimalne i aby montowane elementy je przesłoniły. Każdy z 
elementów wymaga własnego zasilania (przewiertu elewacji) tak by wykluczyć 
rozprowadzania kabla pomiędzy elementami po elewacji. W ramach realizacji zostaną 
też podłączone do instalacji elektrycznej dwie istniejące latarenki adresowe. 
 
Po zawarciu umowy w terminie 2-3 dni Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram prac do akceptacji, w celu weryfikacji planów związanych z pracami na 
tynkach zewnętrznych. Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy powykonawczą 
dokumentację przeprowadzonych prac. 
 
 
Prace zabezpieczające 
 
Z uwagi na fakt prowadzenia prac w funkcjonującym muzeum należy starannie zabezpieczyć 
zabytkowe wnętrza oraz eksponaty przed uszkodzeniami, zabrudzeniom szczególnie przed 
pracami pyłowymi i przy malowaniu. Prace zabezpieczające mogą być przeprowadzone tylko 
przez zespół pracujący pod nadzorem konserwatora zabytków i pod nadzorem pracowników 
Muzeum. 
 
 
Prace elektryczne 
 
 Rozprowadzenie okablowania podświetlenia metaloplastyki zakłada się od 
wewnątrz budynków, w pomieszczeniach. Należy wykuć ok. 52 mb bruzd dla 
przewodów wtynkowych w cegle i w zaprawie wapienno-piaskowej Keim NHL 
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Kalkputz. Przebieg bruzd i ich orientacyjną długość wraz z odcinkami pionowymi 
podano na rys. A-1. Sumarycznie jest ich ok. 65mb. Przewody mają być prowadzone 
od istniejących punktów zasilania, których adresy również podano na tym rysunku 
Pomiędzy punktami zasilania, a metaloplastyką należy również wykuć 14 otworów 
(ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3 każda i zamontować w nich 
skrzynki okapturzone bezpiecznikowe podtynkowe 9x25cm. W skrzynkach należy 
zamontować timer cyfrowy - programator czasowy włączający i wyłączający zasilacz 
podświetlenia metaloplastyki. Zasilacze powinny być dedykowane do oświetlenia LED 
12V, stałoprądowe i stabilizowane i mieć moc odpowiednią do danego odcinka taśmy 
LED, czyli długości danej tablicy.  Od zasilacza - reduktora należy rozprowadzić dalej 
w bruzdach i poprzez przewierty ścian instalację zasilania niskonapięciową. 
Oświetlenie tablic i znaków należy wykonać z  pasków LED o mocy źródła światła 5W 
lub mniejszej i barwie 3000K. 
 Projekt zakłada miejscowe naprawy tynków wewnętrznych i powłok malarskich. 
Obecne ściany wykończone są zaprawą wapienno-piaskową Keim NHL Kalkputz, gruntem 
Keim Solliprim, farbą Keim Innotop 9870 - stara biel. 
 
Przewierty 
 
Na rysunkach zaznaczono sugerowane linie przewiertów elewacji, ale należy traktować je jako 
wytyczne, uwarunkowane domiarem w naturze i oszacowniem ryzyka niepotrzebnych 
uszkodzeń barwionych w masie tynków. Przewierty można wykonać w miejscach sąsiednich. 
Zawsze należy robić je od zewnątrz budynków, ze szczególną ostrożnością obok instalacji CO. 
Z uwagi na grubość murów przewierty mogą wypaść wewnątrz nie w prostej linii. 
 
Miejsca nietypowe 
 
Dwa miejsca wymagają prac dodatkowych: 
 

- w  sali kinowej 4/0/02 na parterze ściany pomalowane są czarną farbą, ścianę po 
naprawach należy odmalować w całości - obecnie to zaprawa wapienno-piaskowa Keim 
NHL Kalkputz, grunt Keim Solliprim, farba Keim Innotop - kolor należy dobrać na miejscu ze 
wzornika farb Keim i skonsultować z projektantami. 

 

- w sali wystawowej  38/2/01 na drugim piętrze w związku z wielokrotnymi przewiertami 
ścianę należy odnowić na całej jej szerokości do poziomu parapetów od podłogi. Aby 
przeprowadzić prace montażowe należy zdjąć w tej sali grzejniki, a po zakończeniu 
montażu zainstalować je z powrotem.  

 

- przy bramach wymagane będą uzupełnienia w tynkach zewnętrznych na - należy tam 
wykonać miejscowe uzupełnienie, bez zaciągania całej płaszczyzny. Obecnie wykończenie 
to tynk podkłądowy Optolith Renoputz i zaprawa mineralna nawierzchniowa z trasem 
barwiona w masie Optosan Trass Feinputz, frakcja 0,3 oraz 0,5, prod. Optolith Hufgard. 
Kolor do dobrania na miejscu po wykonaniu próbek. W strefie montażu Tablicy 1 należy 
przenieść lokalizację drzwonka w obręb tablicy, nowy przycisk dobrać po konsultacjach z 
projektantami. 
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Prace na wysokości 
  
Do montażu metaloplastyki niezbędne będzie rusztowanie lub podnośnik oraz skuteczne 
środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 
warunków wykonywania pracy. Wykonawca wystąpi o zajęcie pasa drogowego na czas robót. 
Poziom napisu elewacyjnego od chodnika to ok. 8,2m. Poziom parapetów od sali do której 
należy poprowadzić skośnie przewierty to ok. 9m. Prace montażowe na parterze będą 
odbywać się do wysokości 4m. Tablice w strefie parteru montowane będą na poziomach ok. 
1,9m - 1,2m licząc od ich osi. 
 

Montaż w strefie detali kamiennych 

Przy wejściu do biur w kamienicy 28 tablice wkomponowane są w portal kamienny, z braku 
innego miejsca. Tam przewierty i montaż odbędzie się w obrębie spoin, a nie kamienia. 
Również tablice przy wejściu do kamienicy 42 należy montować ze szczególną troską o 
elementy kamienne.  

 
Metaloplastyka 
 
Tablice oraz znaki należy wykonać z 3mm wycinanej stali kwasoodpornej lub 
ocynkowanej ogniowo. Malowanie elementów należy przeprowadzić ręcznie tak aby 
jak najwierniej faktura przypominała historyczne elementy stalowe odmalowane w 
2016 roku w ramach prac konserwacyjnych farbą: Eddi Schmied, antyczny grafit / Antik 
Graphitschwarz matt Kunstschmiede-Lack. 
 
Wybrane tablice mają oprócz napisów wycinanych również elementy, które należy 
nadrukować natryskowo odpowiednikiem RAL 7035. Są to Tablice 1-5, 8-15, 17. 
Do dwóch tablic należy przymocować w otworach (montaż od spodu) znaki Błękitnej 
Tarczy, dostarczone przez Muzeum.  
 
Tablice mają być zespolone z profilami zawierającymi paski LED (o mocy źródła 
światła 5W i barwy 3000K, mrozoodporne) wzdłuż ich krawędzi oraz maja być 
zespolone z prętami gwintowanymi M8 ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 
pełniącymi funkcję montażowe do inekcyjnej kotwy chemicznej/zaprawy montażowej. 
Pręty M8 należy rozstawić parami na odcinkach nie rzadziej niż co 85cm w odległości 
20mm od krawędzi.  Elementy należy zamontować na elewacji na dystansach ok. 5 
cm. Punkty montażowe i odcinki pod taśmy LED prowadzone wzdłuż jednej krawędzi 
ilustrują rysunki A-7-9. Z uwagi na fakt, że elewacje nie są proste dystans w zakresie 
2-7 cm i rozstaw prętów montażowych należy skorygować po ocenieniu ryzyka 
uszkodzeń tynków barwionych w masie i uzgodnić zmiany z projektantami, tak aby 
osiągnąć optymalny efekt plastyczny. Po zamontowaniu elementów systemu na 
elewacjach, będzie trzeba domalować ręcznie pręty gwintowane i wszystkie metalowe 
elementy montażowe farbą w kolorze antyczny grafit. 
 
Uwaga! W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
prototyp Tablicy 8, w terminie trzech tygodni od daty zawarcia umowy, tak aby 
służby konserwatorskie mogły zaopiniować malowanie oraz efekt oświetleniowy 



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/11/PN/2019 

 
 
 

 

17 

 

przed wykonaniem i zamontowaniem wszystkich elementów. Zakładana 
wysokość tablic w projekcie to 185mm. W wypadku gdyby efekty plastyczne nie 
były optymalne wysokość ta może wzrosnąć do maksymalnie 220mm. 
Ostateczna decyzja o wysokościach tablic, mocy źródła światła oraz koloru 
nadruków zapadnie po akceptacji oświetlenia prototypu. Wykonawca otrzyma 
finalne zalecenia w zakresie specyfikacji technicznej tablic i mocy oświetla oraz 
zamienne pliki graficzne. 
 
Pliki cyfrowe do wykonania prototypu - do druku i wycinarki, komputerowego 
urządzenia numerycznego - eng. CNC. zostaną przekazane wykonawcy w dniu 
zawarcia umowy. Pliki cyfrowe do wykonania wszystkich tablic zostaną przekazane 
wykonawcy po dwóch dniach roboczych od akceptacji prototypu. 
 
Sumaryczna długość tablic to 20m i 26,5cm. Zestawienie długości poszczególnych 
tablic w na rysunku A-5. Wybrane tablice są tablicami narożnymi, zgięcia te nie 
odpowiadają idealnie kątowi 90 stopni, a wynikają z kształtów budynków. Należy 
zmierzyć siedem takich miejsc i odwzorować kąt rzeczywisty. Otwór na przycisk 
dzwonka w tablicy nr. 1 należy wykonać po akceptacji przez projektantów przycisku. 
Tablica 12 montowana jest w sąsiedztwie rynny spustowej w dwóch odcinkach, ale w 
taki sposób aby zestaw wyglądał jak jedna tablica - w tym miejscu kabel zasilania obu 
odcinków można ukryć za rynną. W projekcie przyjęto pojedyncze taśmy z możliwością 
cięcia co 50mm: znaki szyldu elewacyjnego 13,3mb, tablice: 15,35 (6,10/6,4/2,85). 
Długości taśm LED należy skalkulować podwójnie - po analizie efektów 
oświetleniowych prototypu może zapaść decyzja doświetlenia górnej krawędzi. 

 

 Opis Jedn. 
miary 

Ilość  Cena 
zł 

Warto
ść zł 

1 zabezpieczenie pomieszczeń wystaw i eksponatów wraz z 
materiałami 

kpl 1    

2 wykonanie harmonogramu i dokumentacji powykonawczej 
prac 

kpl 1    

3 zdjęcie i założenie 4 grzejników w sali ekspozycyjnej 
(optymalnie przed okresem grzewczym)  

kpl 1    

4 sprzątanie po robotach wraz z materiałami kpl 1    

5 bruzd do naprawienia w tynkach wewnętrznych (zaprawa 
wapienno-piaskowa Keim NHL Kalkputz, grunt Keim 
Solliprim, farba Keim Innotop 9870 - stara biel) wraz z 
materiałami 

mb 52    

6 zacieranie ścian po naprawach szlic m2 34    

7 uzupełnienia w tykach zewnętrznych (obecnie wykończone 
tynkiem podkłądowym Optolith Renoputz i zaprawą 
mineralną nawierzchniowa z trasem barwiona w masie 
Optosan Trass Feinputz, frakcja 0,3 oraz 0,5, prod. Optolith 
Hufgard)wraz z materiałami 

mb 10    
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 Opis Jedn. 
miary 

Ilość  Cena 
zł 

Warto
ść zł 

8 naprawienie całej ściany do poziomu parapetów pod 
rozprowadzenie niskonapięciowej wraz z materiałami 

m2 4    

9 odmalowanie całej ściany w kinie (obecnie zaprawa 
wapienno-piaskowa Keim NHL Kalkputz, grunt Keim 
Solliprim,farba Keim Innotop - kolor do dobrania na miejscu 
ze wzronika farb Keim) wraz z materiałami 

m2 28    

10 wykonanie napraw nisz wraz z materiałami szt. 14    

11 ilość przewiertów z zewnątrz pod podłączenia elektryczne 
wraz z materiałami 

szt. 35    

12 montaż liter i tablic (uwzględniając koszty procedur - że 
wykonawca wystąpi o zajęcie pasa drogowego na czas robót) 
wraz z materiałami  

kpl 1    

13  W tym punkty montażowe - napis: 57, tablice 46/62/20 szt. 185    

14 ilość taśm LED z możliwością cięcia co 50mm, licząc 
pojedyńczo 

mb 28,65 x2   

15 wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 62    

16 wykonywanie rurką winidurową typu RL 20 28 przepustów o 
dł. do 55 cm. w ścianach i stropach ceglanych lub 
gruzobetonowych o dł 1,20m Krotność = 2 

szt. 42    

17 wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 
0,25 dm3 

szt. 14    

18 linie instalacyjne w rurkach winidurowych p.t. wykonane 
przewodami RL-20 o przekroju 4x2,5 mm2 

m 100    

19 instalowanie skrzynek okapturzonych bezpiecznikowych 9x25 kpl. 14    

20 Metaloplastyka - dostarczenie zestawu 20 tablic i 15 znaków szyldu 
głównego wraz z elementami montażowymi i podświetleniem 

kpl. 1    
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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 „Instalacja elementów systemu identyfikacji 
wizualnej kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku 
Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” numer postępowania MW/ZP/11/PN/2019, 
oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 

____________________________złotych brutto (słownie złotych brutto: ______________________ 

_________________________________________________________________________________) 

 
 

 

Oświadczamy, że 

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

2. Oświadczamy, że zapewnimy zachowanie gwarancji na roboty konserwatorskie, budowlane i 
elektryczne  w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 m-cy.  

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

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

6. Informujemy, ze wybór oferty będzie* / nie będzie*  prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument, z którego będzie 
wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 
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7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców* w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać nazwę podwykonawcy i zakres zamówienia).  

8. 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. 

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

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani 

małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie 
przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); 

 żadne z powyższych. 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 3 do SIWZ       

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

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 

 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej 
kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 
28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego , którego przedmiotem jest Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej 
kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 
28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek 
powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

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

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

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

                     

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

 

 

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 4 do SIWZ      Wzór oświadczenia spełniania warunków udziału  w 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 SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej 
kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 
28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Ogłoszeniu  

 

     
                     …………………………………………………. 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Ogłoszeniu polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………................, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                              

 

……………………………………………………………….. 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik 5 do SIWZ  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Niniejsza umowa została zawarta w Warszawie w dniu […] roku pomiędzy: 
Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 
RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044, NIP: 5251290392,  
które reprezentuje:  
Pani  Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum Warszawy, 
przy kontrasygnacie: 
Pani Krystyny Salamonik-Latos – Głównej Księgowej; 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub odpowiednio „Stroną” 

 
a 

 
[…] z siedzibą w […], przy ul. […], […]-[…], działającą na podstawie […] , NIP: […], REGON: […]. Wysokość 
kapitału zakładowego […] (słownie: […]), 
reprezentowaną, przez: 
[…] 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub odpowiednio „Stroną”; 
 

§ 1 
Cel Umowy 

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wszczętego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) na instalację elementów systemu 
identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy 
Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I.  
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 
28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I zgodnie z: 
a. projektem wykonawczym elementów systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy Etap 

1 – będącym szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia i stanowiącym załącznik numer 
1 do Umowy. 

b. ofertą Wykonawcy z dnia ………………..  , stanowiącą załącznik numer 2 do Umowy; 
2. Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie znaków szyldu głównego i tablic informacyjnych – w sumie 35 elementów;  

2) montaż znaków szyldu głównego i tablic informacyjnych na obiektach zabytkowych, na 
elewacjach kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz domów przy ul. Nowomiejskiej 4-
8; 

3) wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia znaków szyldu głównego i tablic 
informacyjnych; 

4) prace zabezpieczające, konserwatorskie, montażowe i naprawcze; 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej: „Dokumentacja”) w zakresie wykonywanych 
prac. 
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3. Przed przystąpieniem do wykonania elementów metalowych tablicy informacyjnej – 1 szt. 
składającej się na przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać prototyp tej tablicy 
informacyjnej – 1 szt., zgodnie z rysunkiem A-5 (tablica nr 8), do uprzedniej akceptacji 
konserwatora. Pozytywna opinia konserwatora, która może mieć wpływ na modyfikację przyjętych 
rozwiązań, jest niezbędna do podjęcia dalszych działań w tym zakresie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 
a. 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, a także z poszanowaniem własności 
Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, 
wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 

b. zapewnić zachowanie gwarancji na roboty konserwatorskie, budowlane i elektryczne  w 
zakresie prac objętych przedmiotem Umowy. 

 
§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. 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, a także z poszanowaniem własności 
Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, 
wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 

b. zapewnić zachowanie gwarancji na roboty konserwatorskie, budowlane i elektryczne  w 
zakresie prac objętych przedmiotem Umowy; 

c. do samodzielnej realizacji przedmiotu Umowy, za wyjątkiem części przedmiotu Umowy, co do 
której zgłosił zamiar powierzenia podwykonawcom zgodnie z art. 36b Ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

d. wyznaczyć do realizacji przedmiotu Umowy co najmniej jedną osobę pełniącą nadzór 
konserwatorski  w zakresie architektury i rzeźby,  która w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie należycie wykonała, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, 2 nadzory konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków o 
wartości 100 000 zł brutto każdy z projektów.  

2. Wykonawca odpowiada za przedmiot Umowy do czasu podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego. 

 
 
 

§ 4. 
Termin 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2019 
roku. 
 

§ 5. 
Protokół odbioru 

1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
podpisanym przez przedstawicieli Stron.  

2. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń jest podstawą wystawienia 
faktury. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do protokołu odbioru instrukcję obsługi zawierającą 
zalecenia użytkowania przedmiotu Umowy. 

 
§ 6. 

Warunki odbioru 
Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem poniższych zasad: 
1. podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje przedmiot Umowy pod względem zgodności z 

wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty oraz Umową; 
1. w przypadku stwierdzenia zgodności Dostawy z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty oraz 

Umową, Zamawiający dokona jego przyjęcia poprzez zezwolenie na dokonanie przez Wykonawcę 
dalszych czynności odbioru, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. b i podpisze protokół odbioru; 

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

3. w przypadku braków ilościowych, dostarczenia elementów o widocznych cechach uszkodzenia, 
bądź zrealizowania czynności niezgodnie z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub Umową, 
Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia jednego z powyższych przypadków, sporządzi 
protokół niezgodności; 

4. w sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 
daty doręczenia mu protokołu niezgodności, na swój koszt odbierze przedmiot Umowy, który jest 
niezgodny z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty lub Umową i następnie usunie wady lub 
wymieni na wolny od wad i ponownie dostarczy, na własny koszt do siedziby Zamawiającego;  

5. ponowny odbiór przedmiotu Umowy nastąpi z powtórzeniem procedury odbioru opisanej w 
powyższych ustępach; 

 
§ 7. 

Gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Umowy będzie:  

a. zgodny z Umową; 
b. kompletny, wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych i roszczeń osób trzecich; 
c. zgodny z obowiązującym prawem polskim. 

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

celem ustalenia szczegółów usunięcia wady. Wykonawca usunie wadę w terminie nie dłuższym niż 
5 dni, liczonych od dnia ustalonego przez Strony w trybie roboczym.  

5. Zgłoszenia wady będą dokonywane przez Zamawiającego pod numer telefonu: ………………..………. 
lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: …………….……….  

6. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia wady w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 
16.00, przy czym mailowe zgłoszenia wady po godzinie 16:00 będą traktowane, jako zgłoszenia 
wady otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie na 
adres e-mail: ……………………………………………. . 

8. Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o terminie usunięcia wady, na adres e-
mail: ……………………………………………. . 

9. Wykonawca usunie wadę w siedzibie Zamawiającego, jeżeli nie będzie to możliwe, Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty opakowania i transportu wadliwego Urządzenia do miejsca naprawy i w 
drodze powrotnej. 

10. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków opisanych powyżej, Zamawiający 
zastrzega prawo do naprawy lub wymiany wadliwej części przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy. Koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu Zamawiającemu.  

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

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

 
§ 8. 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Dokumentacji przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji w zakresie, w jakim stanowi ona utwór, bez 
ograniczenia czasowego i terytorialnego.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
a. digitalizację, wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji or każdą techniką, w 

tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową lub 
poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach 
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, twardych dyskach, 
pamięciach masowych, niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu, w całości lub 
fragmentach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu bądź kopii; 

b. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzenie 
jej do obrotu, użyczenie lub najem oryginału, egzemplarzy bądź opracowań; 

c. rozpowszechnianie Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d. wprowadzenie Dokumentacji do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera oraz do 
sieci teleinformatycznej, w szczególności do sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (w 
szczególności typu intranet); 

e. wymiany nośników, na których Dokumentację utrwalono; 
f. przekazywania lub przesyłania zapisów Dokumentacji pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków 
i technik, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w 
szczególności komputera; 

g. nadawanie i reemitowanie Dokumentacji za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej 
przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 

h. korzystanie z Dokumentacji w celu promocji, marketingu lub reklamy we wszelkich materiałach 
promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie; 

i. podjęcie lub zlecenie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy 
Dokumentacji dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu; 

3. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do: 
a. dokonywania niezbędnych przeróbek i zmian w Dokumentacji w celu jej wykorzystania na 

potrzeby Zamawiającego; 
b. rozporządzania i korzystania z opracowań Dokumentacji (prawa zależne). 

4. Zamawiający decyduje o rodzaju i ilości utworów, w jakich zostaną wykorzystana Dokumentacja 
oraz o terminach pierwszego i kolejnych publicznych wykorzystań Dokumentacji. Zamawiający nie 
jest zobowiązany do jakiejkolwiek eksploatacji Dokumentacji, a także nie będzie ponosiło 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Wykonawcy za szkodę w związku z zaniechaniem 
rozpowszechnienia Dokumentacji. 
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5. W przypadku, gdy Zamawiający rozporządza lub korzysta z Dokumentacji zgodnie z Umową, a 
osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z 
takim rozporządzaniem lub korzystaniem, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie szkody 
i koszty z tym związane, w tym koszty sądowe, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej, 
zasądzone odszkodowanie, zadośćuczynienie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 
 

§ 9. 
Wynagrodzenie 

1. Za  należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie netto w kwocie: ……………………………………………………………… zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………zł), łącznie z podatkiem VAT brutto: 
………………………….…….…………………..…………zł, (słownie złotych: 
…………………………………………………………………………….……), w tym podatek VAT: 
…………………………………………………………………………… zł (słownie złotych: 
…………………………………………………………….………………….…). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych 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 protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę. 

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

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty przedmioty Umowy, w szczególności koszty przewozu, 
zabezpieczenia i ubezpieczenia przedmiotu Umowy na czas jego przewozu, rozładunku (wniesienia, 
rozpakowania), prac zabezpieczających, konserwatorskich, montażowych i naprawczych, a także 
obejmuje przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji i zgodę do wykonywania praw zależnych 
do Dokumentacji. 

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

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

 
§ 10. 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 ust. 1 umowy. 
2. W przypadku opóźnienia względem terminów określonych w § 4 i § 7 Umowy, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, 
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 powyżej nienależytego wykonania postanowień Umowy 
Zamawiający może zadąć od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 ust. 1  umowy za każdy przypadek naruszenia. 

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

wysokość szkody poniesionej przez Zamawiający jest wyższa, niż wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli wysokość szkody poniesionej z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§  11. 
Odstąpienie od Umowy 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od dnia jej podpisania. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia podstawy 
odstąpienia. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 12. 

Zamiana Umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy z powodu: 

a) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowej, wojny, stanu nadzwyczajnego, itp.), 
czasowo uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Wykonawcę; 

b) zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających zastosowanie do Umowy. 

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

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13. 
Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy ze Strony Zamawiającego są: 
a. …………………………………………….. ; e-mail: …………………………………………… ; nr 

tel.: …………………………………………… 
b. …………………………………………….. ; e-mail: …………………………………………… ; nr 

tel.: …………………………………………. 
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy ze Strony Wykonawcy są: 

a. …………………………………………….. ; e-mail: …………………………………………… ; nr 
tel.: …………………………………………… 

b. …………………………………………….. ; e-mail: …………………………………………… ; nr 
tel.: …………………………………………… . 

 
§ 14. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności  Kodeksu cywilnego. 
2. Strony będą starały się rozwiązać ewentualne spory związane z realizacją Umowy w drodze 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym 
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w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane 
z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

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

 
Zamawiający      Wykonawcy 
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 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

  

w przetargu nieograniczonym pn.: „Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-42 
oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” - nr referencyjny:   MW/ZP/11/PN/2019 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia  (nazwa,  
krótki opis w zakresie 
niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku opisanego w 
SIWZ )  

Nazwa i adres Zamawiającego Data 
Wykonania od-do 

dd/mm/rrrr 

Wartość 
brutto 
zrealizowanej 
dostawy  PLN 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

                                                                            ___________________________________ 

                                                                                                      (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawc
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Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKAZ OSÓB  

  

w przetargu nieograniczonym pn.: „Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic 
siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta28-42 
oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” - nr referencyjny:   MW/ZP/11/PN/2019 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Pełnienie nadzoru konserwatorskiego  w 
zakresie architektury i rzeźby na obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków o wartości 
100 000 zł brutto każdy z projektów 
Zamawiający (nazwa i adres) / Nazwa 
projektu 

Termin 
pełnienia 
nadzoru 
autorskiego 
Od – do  
Dd/mm/rrrr 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   

1.     umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   

2.     umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   

⃰⃰⃰⃰ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  w przetargu 
nieograniczonym pn. „ Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej  
Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta28-42 oraz ul. 
Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” - nr referencyjny: MW/ZP/11/PN/2019 

 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, w 
niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1)… 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że powiązania z 

Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

          

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w niniejszym 
postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 

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

(miejscowość, data) 

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik numer 9 do SIWZ 

 

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

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w 
Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8 – Etap I” 

 

 

Wprowadzenie 

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

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

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

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

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

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

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

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

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

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

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

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

posługującym się NIP 5251290392; 

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

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

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

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

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

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

8. osoba fizyczna posiada: 

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

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

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

mailto:dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

d) nie przysługuje osobie fizycznej: 

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

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

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

______________________ 

 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

  


