Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, 37 - 600 Lubaczów
tel./faks: 16 632 18 02
www.muzeumkresow.eu
biuro@muzeumkresow.eu
Nr sprawy: ZP.7.2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)
dotycząca postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych
(t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn. zmianami)
na zadanie pod nazwą:

Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku
świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, etap II – Dostawa
projektora multimedialnego.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 – Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, Działanie 4.4 Kultura
Lubaczów, dnia 16.10..2018 r.

Zatwierdzam:

Podpisy na oryginale
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I. Informacje ogólne:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
reprezentowane przez:
mgr Stanisław Piotr Makara - Dyrektor
siedziba – ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
telefon/faks: 16 632 18 02
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
strona internetowa: www.muzeumkresow.eu
adres e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami od wtorku do piątku w godz. 900 - 1500 są:
1) w sprawach proceduralnych zamówienia – mgr inż. Krzysztof Krzemiński, tel. 667 255 712,
e-mail: k_krzeminski1@poczta.onet.pl
2) w sprawach merytorycznych zamówienia – mgr Stanisław Piotr Makara, mgr Barbara Woch,
tel. 16 632 18 02, e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
3) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną są osoby
wymienione w pkt. 1) i 2).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przy czym Zamawiający uzna w przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę pomimo takiego żądania, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym pismem, w szczególności gdy Zamawiający będzie
dysponował dowodem przekazania (nadania) informacji faksem lub drogą elektroniczną w postaci
odpowiednich wydruków. Potwierdzenie należy odesłać zwrotnie pisemnie, albo drogą elektroniczną lub
faksem.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt 1.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art.38 ust.1a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w
pkt. 2 i 3.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego
wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pisemne wnioski do Zamawiającego o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (koszt 20
zł) składać można pod adresem: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów.
Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Muzeum Kresów, a także przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.
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2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (nieobowiązkowy) w rozumieniu przepisow art.
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn.
zmianami), zwanej dalej ,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartosc zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Do czynnosci
podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcow, jezeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej,
stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 380).
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa projektora multimedialnego do budynku swietlicy wiejskiej
„Proswita” w Radruzu.
Wymagania ogólne:
 Oferowany projektor musi być fabrycznie nowy.
 Projektor musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 Projektor musi być dostarczony z niezbędnym okablowaniem zasilającym
i/lub transmisyjnym.
 Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie nowe
o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
 Projektor należy dostarczyć do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
Dostarczony sprzęt należy rozpakować, zmontować i uruchomić (ewentualnie dokonać
niezbędnych instalacji) w celu weryfikacji prawidłowego działania.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego
sprzętu, zwłaszcza elektronicznego, umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego
projektora. Dokument musi być sporządzony w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Rozdzielczość natywna co najmniej 1024 x 768 (XGA)
• Rozdzielczość maksymalna co najmniej 1920 x 1200 (WUXGA)
• Jasność co najmniej 4000 lm
• Technologia SmartEco
• Kontrast co najmniej 13 000 : 1
• Moc lampy około 260 W
• Język menu ekranowego polski
• Pilot z baterią
• Instrukcja w języku polskim
• Karta gwarancyjna lub oświadczenie o okresie gwarancji równym zaproponowanemu w
formularzu oferty
2. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamowienia (CPV):
32322000-6 Urządzenia multimedialne,
3. Zamawiający ząda wskazania przez Wykonawcę częsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzyc podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawcow. Powierzenie wykonania częsci
zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamowienia przez Wykonawcę.
III. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza mozliwosc składania ofert częsciowych.
IV. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
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VI. Umowy ramowe.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VII. Dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiac dynamicznego systemu zakupow.
VIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
X. Termin wykonania zamówienia:
Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia na następujących warunkach:
1) na podstawie jednej faktury (koncowej), wystawionej po wykonaniu i bezusterkowym
protokolarnym odbiorze przedmiotu zamowienia,
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy
okreslony w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (wraz z dokonanymi przez Zamawiającego jej
modyfikacjami oraz wyjasnieniami będącymi odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawcow),
W przypadku jakichkolwiek wątpliwosci Wykonawcy, na etapie przygotowania oferty, powinni zwrocic się
do Zamawiającego o wyjasnienie zakresu dostaw objętych zamowieniem. Wybrany Wykonawca, po
podpisaniu umowy, w przypadku wątpliwosci co do zakresu dostaw nie moze wykorzystywac błędow lub
brakow w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiającego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowiązani
będą do interpretacji zakresu zamowienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną zobowiązani do wykonania w
ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich dostaw i usług wynikających z wymienionych wyzej
dokumentow, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa ukonczenia i oddania
przedmiotu zamowienia do uzytkowania w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a ktore
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogłby przewidziec, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania.
Uzyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy nie są obowiązujące i należy je traktować, jako
propozycje Zamawiającego. Wykonawca moze zastosowac materiały i wyposazenie rownowazne o
parametrach użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i wyposażenia
zaproponowanych w dokumentach przetargowych.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązan rownowaznych pod względem:
a) charakteru uzytkowego (tozsamosc zastosowania i funkcji);
b) parametrow dotyczących bezpieczenstwa uzytkowania;
c) wymogow dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania (dla obiektow muzealnych),
oraz gwarantujących realizację i uzyskanie parametrow nie gorszych od załozonych w dokumentach
przetargowych. Wykonawca, ktory powołuje się na rozwiązania rownowazne opisywanym przez
Zamawiającego zobowiązany jest wykazac w ofercie, ze oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania okreslone przez Zamawiającego;
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.

2.

O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, okreslone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamowieniu i SIWZ.
Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta została najwyzej oceniona zgodnie z kryteriami
oceny ofert, okreslonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
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w postępowaniu.
3.

Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie okresla szczegołowych wymagan w zakresie kompetencji lub
uprawnien do prowadzenia działalnosci zawodowej i dokona oceny spełniania
warunkow udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o
spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.
3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie okresla szczegołowych wymagan w zakresie sytuacji ekonomicznej
lub finansowej i dokona oceny spełniania warunkow udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunkow udziału w
postępowaniu.
3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający nie okresla szczegołowych wymagan w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej i dokona oceny spełniania warunkow udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunkow
udziału w postępowaniu.
3.2. Wykonawca jest obowiązany wykazac spełnianie warunkow udziału w postępowaniu
okreslonych w Ogłoszeniu o zamowieniu i SIWZ, w sposob i za pomocą dowodow okreslonych w
ustawie, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze ządac Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamowienia Wykonawcę, ktory nie wykaże,
ze spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.4. Wykonawcy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie zamowienia, na zasadach okreslonych w art.
23 ustawy PZP.
3.5. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunkow udziału w postępowaniu polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunkow prawnych, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP.
3.6. Zamawiający oceni - z zastrzezeniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez
inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunkow udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak rowniez podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy
wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi
udowodnic Zamawiającemu, ze realizując zamowienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiając zobowiązanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP.
3.7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowiązał się do udostępnienia zasobow, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostępnienie zasobow nie ponosi winy.
3.8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o ktorym mowa w Rozdziale XII pkt 3.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunkow udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
Zamawiający ząda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiającego:
3.8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
3.8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częsci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o ktorych
mowa w Rozdziale XII pkt 3.1.2 SIWZ oraz 3.1.3 SIWZ.
3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umozliwiającym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
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Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobow, Zamawiający
moze ządac dokumentow, ktore okreslają w szczegolnosci:
3.9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
3.9.2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
3.9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
3.9.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje usługi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczą.
4.

Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP:
4.1. O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w tym:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okolicznosci wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ,
sposrod okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
4.2.1. w stosunku do ktorego 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 ktorego upadłosc ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłosci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazac, ze nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, Zamawiający - z zastrzezeniem art. 24aa ustawy
PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak rowniez podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5
ustawy PZP i ktore wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.
4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
www.muzeumkresow.eu informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adresow Wykonawcow,
ktorzy złozyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ.
4.6. Wykonawcy, ktorzy naleząc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ktorzy złozyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba ze wykazą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłocenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
4.7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP oraz
16-20 ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, moze przedstawic dowody na to, ze
podjęte przez niego srodki są wystarczające do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadoscuczynienie pienięzne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspołpracę z organami scigania oraz podjęcie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, jezeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamowienia oraz nie upłynął okreslony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany
złozyc wraz z ofertą aktualne oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
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w Ogłoszeniu o zamowieniu i SIWZ.
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP:
Część I – oświadczenia składane wraz z ofertą
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zamawiający ząda złozenia, wraz z ofertą, aktualnych na dzien składania ofert oswiadczen w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamowieniu oraz w SIWZ, stanowiących wstępne
potwierdzenie, ze Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu i
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie dokumentow, ktorych wzor
zawierają załączniki do SIWZ.
Oswiadczenia muszą potwierdzac spełnianie warunkow udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia i muszą byc podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postępowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow, Wykonawca zamieszcza
informacje – o kazdym z tych podmiotow – w Oswiadczeniu, potwierdzające brak istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunkow udziału w postępowaniu w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie, Oswiadczenia składa kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
oraz potwierdzające spełnianie warunkow udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim kazdy z tych
Wykonawcow wykazuje spełnianie warunkow udziału w postępowaniu. Oswiadczenia kazdego
z Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie, podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania kazdego z tych Wykonawcow.

Część II – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
7.

Zamawiający przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawcę, ktorego oferta została najwyzej
oceniona, do złozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien złozenia
oswiadczen lub dokumentow:
7.1. potwierdzających spełnianie warunkow udziału w postępowaniu oraz
7.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
- okreslonych w Ogłoszeniu o zamowieniu, w SIWZ i w ustawie.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunkow udziału w postępowaniu Zamawiający ząda dokumentow:
nie dotyczy.
9. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, okreslonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu
o zamowieniu oraz SIWZ, Zamawiający ząda złozenia następujących dokumentow (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach
Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty składane są w odniesieniu do każdego z tych
podmiotów):
9.1. odpisu z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci gospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca składa, stosownie do tresci art. 24 ust. 11 ustawy PZP
oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moze złozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty bądz informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłocenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru oswiadczenia o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ.
11. Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale XIII SIWZ pkt 7 ppkt 7.1:
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12.
13.

14.

15.

16.

11.1. składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego rownowaznego dokumentu
wydanego przez własciwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
Dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale XIII pkt 7 ppkt 7.1 i pkt 9 ppkt 9.1 SIWZ, powinny byc
wystawione nie wczesniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow, o kto rych mowa w Rozdziale XIII pkt
9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 12 Rozdziału XIII SIWZ
stosuje się.
W przypadku wątpliwosci co do tresci dokumentu złozonego przez Wykonawcę, Zamawiający moze
zwrocic się do własciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Jezeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow potwierdzających, ze nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jezeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, ze złozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie są juz aktualne, do złozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.
Oswiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, muszą
spełniac wymagania okreslone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze ządac Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem
ws. dokumentow”.

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami:
1.

2.

3.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem posłanca,
faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z zastrzezeniem
postanowien ust. 2.
Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca zobowiązany jest:
2.1. złozyc ofertę – pod rygorem niewaznosci – w formie pisemnej;
2.2. złozyc oswiadczenie w formie pisemnej;
2.3. złozyc oswiadczenia, o ktorych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentow – dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP – w oryginale;
2.4. złozyc dokumenty, o ktorych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentow – inne niz
oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2.3 – w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginałem. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczą. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginałem następuje
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej;
2.5. złozyc inne dokumenty, o ktorych mowa w ustawie PZP – w formie oryginału lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginałem;
2.6. złozyc pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poswiadczonej notarialnie;
Jezeli Zamawiający lub Wykonawca przekazą – inne niz okreslone w pkt 2 - oswiadczenia, wnioski,
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zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną
drogą elektroniczną, kazda ze stron na ządanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Zamawiający moze ządac przedstawienia oryginału lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
o ktorych mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niz oswiadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwosci co do jej
prawdziwosci.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentow, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogolnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający moze ządac od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentow.
7. Oswiadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunkow udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, zostaną złozone odpowiednio w formie
i zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumentow i w SIWZ.
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich
treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
8. Zamawiający na stronie internetowej www.muzeumkresow.eu opublikował Ogłoszenie o zamowieniu
oraz niniejszą SIWZ.
9. Nie będą udzielane wyjasnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub
drogą telefoniczną.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawcow, w celu wyjasnienia
wątpliwosci dotyczących SIWZ.
11. Wykonawca moze zwrocic się do Zamawiającego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjasnien niezwłocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie pozniej niz do konca
dnia, w ktorym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
XV. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy
XVI. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą złozoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłuz yc termin związania ofertą,
z tym ze Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrocic się do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedłuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuzszy jednak niz 60 dni.
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Kazdy Wykonawca moze przedłozyc tylko jedną ofertę. Złozenie więcej niz jednej oferty spowoduje, ze
oferty zostaną odrzucone.
2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty wraz z formularzem cenowym, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia,
b) Oświadczenia zgodnie ze wzorem załącznika do SIWZ,
c) dokument potwierdzający posiadanie uprawnien do złozenia (podpisania) oferty i jej załącznikow,
jezeli prawo to nie wynika z innych dokumentow złozonych wraz z ofertą.
4. Oferta powinna byc napisana w języku polskim, w sposob czytelny, na maszynie do pisania,
niescieralnym atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez
uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami
reprezentacji oraz opatrzona datą. Upowaznienie do podpisania oferty musi byc dołączone do oferty,
jezeli nie wynika ono z innych dokumentow załączonych przez Wykonawcę.
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5.

Jezeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostac dołączone do oferty i musi byc złozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginałem notarialnie.
6. Kazdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niz język polski winien byc
złozony wraz z tłumaczeniem na język polski, poswiadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwosci
uznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją wiązącą. W przypadku o ktorym mowa w § 10 ust. 1
rozporządzenia ws. dokumentow Zamawiający moze ządac od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentow.
7. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, ktore zmieniłyby tresc oswiadczenia, informacji oraz
warunku podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
8. Ewentualne poprawki powinny byc naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
9. Jezeli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektore informacje w nich
zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest nie pozniej niz
w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, ze nie mogą one byc
udostępniane oraz wykazac (załączyc do oferty pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne), iz
zastrzezone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec nazwy
(firmy) oraz jego adresu, a takze informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamowienia
i warunkow płatnosci zawartych w jego ofercie.
Stosownie do powyzszego, jezeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązkow wynikających z ustawy,
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, ze zastrzezenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest
bezskuteczne i w zawiązku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i
niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”.
Zaleca się, aby zastrzezone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale, oddzielnie
spięte i dołączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie).
UWAGA: Sam fakt złozenia dokumentow do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica
przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działan wykazania zastrzezenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca winien zamiescic ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu).
Kopertę nalezy opisac w podany nizej sposob:
Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
„wpisać nazwę niniejszego postępowania”
Oferta – nie otwierać przed dniem 24.10.2018 r. godz. 12:15
11. Oferta powinna byc złozona w sposob uniemozliwiający jej przypadkowe otwarcie.
12. Jezeli oferta zostanie złozona w inny sposob niz wyzej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialnosci za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłozeniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalnosci Gospodarczej winien oznaczyc w ofercie osobę Wykonawcy firmą
zgodnie z wymaganiami art. 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz
„wyroznikiem”, jezeli jest uzywany.
15. Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofert wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
byc złozone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, ktory wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofac się z postępowania poprzez
złozenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob będą otwierane w pierwszej
kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postępowania Wykonawcy oraz zgodnosci z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
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1. Cena oferty musi byc wyrazona w PLN z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku.
2. Do obliczenia ceny oferty brutto nalezy posłuzyc się formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, powinien w cenie oferty brutto ując wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamowienia oraz uwzględnic inne opłaty i podatki,
a takze ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4. Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowac tylko jedną cenę.
5. Jezeli zostanie złozona oferta, ktorej wybor prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i usług, ktory miałby obowiązek
rozliczyc zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje
Zamawiającego, czy wybor oferty będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ktorych dostawa lub swiadczenie będzie
prowadzic do jego powstania, oraz wskazując ich wartosc bez kwoty podatku.
6. Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres waznosci umowy i nie będą
podlegały zmianom, za wyjątkiem zmian opisanych w Rozdziale XXIII SIWZ - Warunki istotnych zmian
umowy w stosunku do tresci oferty.
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty, przygotowane w sposob okreslony w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, nalezy przesłac pocztą lub złozyc w Muzeum Kresow w Lubaczowie, ul. ul. Sobieskiego 4,
37-600 Lubaczow, sekretariat, w terminie do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12:00.
Na Wykonawcy spoczywa cięzar złozenia oferty w terminie wskazanym powyzej. W przypadku złozenia
oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie
oraz zwroci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Muzeum
Kresow w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczow w obecnosci Wykonawcow, ktorzy zechcą
uczestniczyc.
3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawcow, a takze informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkow
płatnosci zawartych w ofertach.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamiesci na stronie internetowej www.muzeumkresow.eu
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy złozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkow płatnosci zawartych w ofertach.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
www.lmuzeumkresow.eu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP i ust. 6 niniejszego
Rozdziału SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem,
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ.
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami:
a) Cena wykonania zamowienia – waga 60 %
b)

Długosc okresu gwarancji – waga 40%

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawane będą punkty w ramach wymienionych wyzej kryteriow wg następujących zasad:
Wo n = C n + G n
gdzie:
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Wo n – wskaznik oceny oferty (łączna wartosc punktowa w ramach dwoch kryteriow);
C n – łączna ilosc punktow przyznana ofercie w ramach kryterium „Cena”;
G n – łączna ilosc punktow przyznana ofercie w ramach kryterium „Długosc okresu gwarancji”;
n – numer oferty rozpatrywanej.
Cena wykonania zamowienia – Oferta z najnizszą ceną otrzyma maksymalną ilosc punktow (60 pkt.), oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji „mniej lepiej” w stosunku do oferty najtanszej wg wzoru:
C n = [C min / C n] x 100 pkt. x 60% (waga kryterium), gdzie:
Cn
- liczba punktow za cenę oferty rozpatrywanej
C min - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert rozpatrywanych
Cn
- cena oferty rozpatrywanej
Cena oferty winna byc liczona do dwoch miejsc po przecinku według zasady: wartosci rowne lub wyzsze od
5 - w gorę, wartosci mniejsze od 5 – w doł.
Długosc okresu gwarancji – W ramach tego kryterium będą przyznane punkty od 0 do 40. Ocenie będzie
podlegała długosc okresu, na ktory została udzielona gwarancja wg ponizszych zasad:

3.
4.
5.
6.

1)

Długosc okresu gwarancji 12 miesięcy – 0 punktow,

2)

Długosc okresu gwarancji 18 miesięcy – 10 punktow

3)

Długosc okresu gwarancji 24 miesiące – 20 punktow

4)

Długosc okresu gwarancji 30 miesięcy – 30 punktow

5)

Długosc okresu gwarancji 36 miesięcy i więcej – 40 punktow

Obliczenia będą prowadzone z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku. Zamowienie zostanie
udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzszą liczbę punktow w wyniku oceny ofert na podstawie
kryteriow oceny okreslonych w ust. 2 niniejszego rozdziału.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mogł wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze zostały
złozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawcow, ktorzy złozyli te oferty, do
złozenia w terminie okreslonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w złozonych ofertach.
Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, ktora uzyska najwyzszą ilosc
punktow w ramach kryteriow oceny ofert.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcow, ktorzy
złozyli ofertę o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres jezeli jest miejscem wykonywania działalnosci Wykonawcy, ktorego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli są
miejscami wykonywania działalnosci Wykonawcow, ktorzy złozyli oferty, a takze punktację
przyznaną ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia,
4) uniewaznieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
jest udostępniona specyfikacja.
3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamowienia, w przypadku wybrania oferty złozonej przez
Wykonawcow ubiegających się wspolnie o udzielenie zamowienia będą oni zobowiązani do
przedłozenia Zamawiającemu umowy regulującej wspołpracę tych Wykonawcow.
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umow na wykonanie zadania
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.
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2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złozonej oferty Wykonawcy.
3. W umowie Wykonawca zobowiąze się do naprawienia powstałej szkody w całosci i pokryje koszty w
razie nienalezytego wykonania zamowienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub telefonicznie.
5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich
czynnosci związanych z zawieraniem umowy.
6. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamowienia nastąpi po jego wykonaniu.
XXIII. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.
1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody wyrazonej na pismie
w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje mozliwosc istotnych zmian postanowien umowy, w szczegolnosci w zakresie
zmiany terminu realizacji zamowienia lub jego częsci w przypadku:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzen,
2) zmiany osob, przy pomocy ktorych Dostawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające
warunki okreslone w SIWZ,
3) gdy wystąpią zmiany, ktorych koniecznosc wprowadzenia będzie wynikała z wymagan instytucji
wspołfinansujących realizację przedmiotu zamowienia,
4) działania siły wyzszej, za ktorą uwaza się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po
zawarciu niniejszej Umowy, za ktore Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi i ktorych Strony nie
były w stanie przewidziec w momencie jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiają
wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działan siły wyzszej Strony zaliczają w
szczegolnosci: wojnę, działania wojenne, powodz, pozar, ktory nie powstał z winy Wykonawcy,
epidemie, strajki, z wyjątkiem strajkow w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły
wyzszej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyzszym drugiej Strony,
a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkod w realizacji
niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyzszej, Wykonawca zobowiązany jest dołozyc
staran dla nadrobienia zaległosci powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzen;
5) zdarzen losowych;
6) wystąpienia okolicznosci uniemozliwiających wykonywanie dostaw objętych niniejszą Umową, za
wystąpienie ktorych wyłączną odpowiedzialnosci ponosi Zamawiający;
7) wystąpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktorych Wykonawca nie mogł przewidziec na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
8) zmiany podwykonawcow, ktorzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy,
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Srodki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu nie przysługują – art. 4 pkt 8 ustawy.
XXV. Inne postanowienia.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 1a – Formularz cenowy.
3) Załącznik nr 2 - Oswiadczenie dotyczące spełnienia warunkow udziału w postępowaniu.
4) Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
5) Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej.
6) Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy.
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