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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl 
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – 
zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisami wykonawczymi do niej, a w szczególności: 
1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817), 

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. 
U. Nr 282 poz. 1649), 

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia dostawa wraz z montażem systemu zawieszania obrazów dla 

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o następujących parametrach: 
1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych 

oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra 
będący Załącznikiem nr 7 do SIWZ), 

2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania 
linek do listew oraz haki na obrazy, 

3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze białym lub jasnoszarym montowana do 
ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami, 

4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb, 
5) na listwie zamontowane linki w odstępie co 50 cm, 
6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda, 
7) możliwość regulacji odległości między linkami, 
8) ilość haków – 400 szt. 
9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością 

demontażu haków. 
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementów wyposażenia opisanych w pkt 1.1) – 9) oraz ich montaż na salach 
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wystawowych, w związku z czym Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem 
dokładnego zapoznania się z układem sal, w których będzie montowany system. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 
39154000 – 6 Sprzęt wystawowy 

5. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu  pn.: „Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013 oraz 
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

6. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy czytać jako parametry 
techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do  opisanych 
w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
(w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia 
o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2012 r. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na 
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 
uprawnień, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił 
warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca 
wykonał co najmniej 1 dostawę z montażem odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał dostawę z montażem  systemu 
zawieszania obrazów o wartości minimum 20 000,00 PLN brutto, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie. 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
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zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału dokonywana będzie w oparciu o 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zawiadomi równocześnie 
Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Oferta Wykonawcy wykluczonego 
będzie uznana za odrzuconą. 

8. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.  
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                        

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 
publicznych, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
10. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty, Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie będzie zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy 

– wypełnione zgodnie ze wzorem i podpisane przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do 
SIWZ), 

2) wykaz wykonanych dostaw z montażem odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz dostaw należy sporządzić wg formularza 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie 
art. 23 Ustawy, w/w wykaz podmioty te mogą przedstawić łącznie. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 Ustawy – wypełnione zgodnie ze wzorem i podpisane przez Wykonawcę (Załącznik 
Nr 4 do SIWZ), 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 Ustawy, 
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy w stosunku do osób fizycznych 
powinno być wypełnione i złożone zgodnie ze wzorem i podpisane przez 
Wykonawcę.(Załącznik Nr 5 do SIWZ), 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie 
art. 23 Ustawy, w/w dokument lub oświadczenie musi być złożone przez każdy 
podmiot. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 

3. Wykonawcy na podstawie art. 23 Ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przepisy 
Ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.  
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2-4 
niniejszego Działu SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. 
b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego 
Działu SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 5 niniejszego Działu 
SIWZ stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny 

być przekazywane pisemnie. W/w dokumenty mogą być przekazywane faksem, pod 
warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na złożenie danego 
rodzaju dokumentu oraz, że każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdziła fakt ich otrzymania. Adres, nr telefonu i faksu Zamawiającego są podane w 
Dziale I SIWZ. 
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4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 08:00 
do 16:00 w dni robocze.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie połowy 
terminu wyznaczonego na składanie ofert lub ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 5 
niniejszego Działu SIWZ. 

8. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeumkarkonoskie.pl 

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i 
ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego www.bip.muzeumkarkonoskie.pl. 

12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i 
będą wiążące przy składaniu ofert. 

13. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas potrzebny  
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

14. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy. 

15. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia                      
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” 
Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej www.bip.muzeumkarkonoskie.pl. 

16. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami: jest  Sylwia Klimecka              
tel. 75 64 23 700. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie ustanawia wadium. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz oferty – wypełniony zgodnie ze wzorem dla danej części zamówienia i 
podpisany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Dziale VI SIWZ. 
2. Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę zgodnie z ustawą oraz wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 
3. W przypadku składania oferty na wybraną część zamówienia Wykonawca jest 

obowiązany składać oddzielne oferty na każdą z wybranych przez siebie części 
zamówienia załączając wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką). 

5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik obowiązane są 
podpisać: 
– dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, 
– miejsca, w których naniesione zostały poprawki (poprawki w treści oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny). 
6. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja), obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W 
przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są 
obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z 
dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

8. Wszelkie oświadczenia tworzące ofertę Wykonawca obowiązany jest złożyć w oryginale, 
winny być one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii. Wszystkie kserokopie 
załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być 
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 
Zastrzeżenie to Wykonawca może złożyć nie później niż do upływu terminu składania 
ofert, nie może ono dotyczyć informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania 
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 

13. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający 
nie wymaga numerowania czystych stron. Każda strona oferty musi być podpisana przez 
osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę 
muszą być trwale spięte lub zszyte. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

15. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio pkt 19 niniejszego Działu SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy 
dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W 
trakcie sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności będą otwierane koperty oznaczone 
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania ponosi Wykonawca – z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych 
kopertach oznakowanych w następujący sposób: 
 
- koperta zewnętrzna: 

 
Oferta na: 

„Dostawę systemu zawieszania obrazów 
dla Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze” 

nie otwierać przed godziną 10 15 dnia 22.05.2012 r. 
 

- koperta wewnętrzna: winna być oznakowana w taki sam sposób jak koperta zewnętrzna, 
a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 
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Uwaga: 
1. W przypadku niezachowania powyższych warunków Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki mogące stąd wyniknąć, m. in. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą 
kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

2. Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2012 r. o godzinie  10 00. 
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na złożenie protestu. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.05.2012 r. w siedzibie Zamawiającego 

o godzinie 10 15. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 
140 poz. 938 z późn. zm.) , oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł.”. 

2. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 
1050) – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. 

3. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTY. 
4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy 

jako obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej  

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty jakie może ponieść Wykonawca 
realizując przedmiot zamówienia, w tym koszty wszystkich prac przygotowawczych i 
akcesoriów niezbędnych do montażu, koszty transportu do miejsca przeznaczenia, 
magazynowania, koszty uporządkowania miejsca montażu lub dostawy oraz wszelkie 
koszty konieczne do poniesienia w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu. 
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, 

wynosi 100 pkt. 
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4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich 
wagami:  
 
- kryterium: cena   waga: 100 % 

 
Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt 

 
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

na daną część zamówienia. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje                
o których mowa w pkt 2.1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
Ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
w/w terminów jeżeli w niniejszym postępowaniu : 
1) została złożona tylko jedna oferta, 
2) żadna oferta nie została odrzucona oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust. 1 
Ustawy. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także 
innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy. 
 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich. 
 
XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 Ustawy. 
 
XXVI. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 4 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy. 
 
XXVII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie częściowej tej części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
2. Zakres części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

nazwę podwykonawcy, należy wymienić w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)  
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, 
Zamawiający uzna, iż zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców. 

 
XXVIII. ZMIANY TREŚCI UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w 
następujących przypadkach: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wystąpienia siły 
wyższej. 
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XXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

ust. 1 Ustawy. 
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw. 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania 

o udzielenie zamówienia  z art. 24 ust. 1 Ustawy. 
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku likwidacji i upadłości. 
Załącznik nr 6  Projekt Umowy. 
Załącznik nr 7  Rysunek – rzut piętra. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa systemu zawieszania obrazów 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 64 25 710 fax 75 75 234 65 
www.bip.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

L.p. 
Przedmiot 

dostawy 

Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt./ 

1 mb 

Ilość 

szt. / 

mb 

Cena 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

1 
Listwa – 

prowadnica 
aluminiowa 

      

2 Mocowanie linki 
do prowadnicy       

3 Hak        

4 Linka ze stali 
nierdzewnej       

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 
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8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
 

14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa systemu zawieszania 
obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” – oświadczamy, że spełniamy 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 
Wykaz wykonanych dostaw z montażem odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
Wykonawca winien wykazać minimum 1 dostawę z montażem odpowiadającą swoim 
rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. winien wykazać, iż 
wykonał dostawę z montażem systemu zawieszania obrazów o wartości minimum 20 000,00 
PLN brutto. 
 

Okres realizacji 
wg umowy Lp. Zamawiający Wartość zadania 

(brutto PLN) rozpoczęcie zakończenie 

Nazwa 
wykonanej 
dostawy 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane 
należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę 
dokumenty). 
 
 Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 
upoważnionej  

(-ych) do podpisania 
oferty w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa systemu zawieszania 
obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” – oświadczamy, że brak jest podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazanych w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa systemu zawieszania obrazów 
dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” – oświadczamy, że w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w stosunku do następującej 
osoby fizycznej: 
– Pana/Pani ………………………………………, zamieszkałego/-ej ……………………, 

występującego/-ej w niniejszym postępowaniu jako Wykonawca: 
1) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,*  
2) ogłoszono upadłość, jednakże został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego.* 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Wzór umowy 
UMOWA  Nr …/2012 

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy: 
 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, 
ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowanym przez: 

1. Gabrielę Zawiła – Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 
    przy kontrasygnacie: 
2. Dagmary Cywki – Głównej Księgowej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a:  
................................................................................... 
z siedzibą: ................................................................. 

reprezentowanym przez: ........................................... 
NIP:.........., REGON: ................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie n/w zadania zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Dostawa systemu zawieszania 
obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” o następujących parametrach: 
1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych 

oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra 
będący Załącznikiem do umowy), 

2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania 
linek do listew oraz haki na obrazy, 

3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze białym lub jasnoszarym montowana do 
ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami, 

4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb, 
5) na listwie zamontowane linki w odstępie co 50 cm, 
6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda, 
7) możliwość regulacji odległości między linkami, 
8) ilość haków – 400 szt., 
9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością 

demontażu haków. 
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementów wyposażenia opisanych w pkt 1.1) – 9) oraz ich montaż na salach 
wystawowych. 
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3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu  pn.: „Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013 oraz 
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

5. Dokumenty w postaci oferty wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami oraz ze złożoną 
ofertą stanowią uzupełnienie niniejszej umowy w elementach nie uregulowanych jej 
zapisami i mają moc obowiązującą strony. 

 
§ 2 

Terminy realizacji 
1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie – do 15.06.2012 r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 

……… zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki … % (słownie: …………………). 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury. 
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, podpisany przez obie strony 

umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych tj. faktury wraz z protokołem odbioru. 

5. Wykonawca jest obowiązany umieścić na pierwszej stronie faktury (np. w opisie faktury 
lub w uwagach do dokumentu) następujący zapis: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, część …… - zgodnie z umową nr ……… z dnia ……… 
w ramach projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01537 pn.: Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy w oryginalnych opakowaniach,  
b) ponieść koszty dostawy i instalacji (montażu) w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego, 
c) zapewnić warunki bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac, 
d) dokonać montażu i/lub próbnego uruchomienia. 

 
§ 5 

Gwarancja 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez 
okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu.  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego również za wszelkie wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych 
wyrobów i urządzeń. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 
niezgodność dostarczonych i zamontowanych wyrobów i urządzeń z przedmiotem 
zamówienia określonym w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń montowanych przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe 
dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

4. Za okazaniem dokumentów gwarancyjnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, wymiany dostarczonych i 
zamontowanych wyrobów i urządzeń na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze 
naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
reklamacji, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, 
zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 

5. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 
wymiany lub usunięcia wad w dostarczonych i zamontowanych wyrobach i urządzeniach 
i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku 
wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 14 dni, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w 
szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dostarczonych i zamontowanych wyrobów i 
urządzeń obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w tych wyrobach i 
urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 
wady fizyczne, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 
 

§ 6 
Zmiana treści umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w 
następujących przypadkach: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 

2) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wystąpienia siły 
wyższej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  
o którym mowa  

b)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1 % 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy, przedmiotu umowy za 
każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% wartości 
przedmiotu odbioru  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej  
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 

 
§ 8 

Rozstrzyganie sporów 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego i 
uzasadnionego pisemnego roszczenia do strony przeciwnej. 

2. Strona przeciwna ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 7 dni od 
daty otrzymania roszczenia (rozstrzygnięcie roszczenia). 

3. W przypadku odmowy uznania roszczenia lub niezadowolenia z rozstrzygnięcia strony 
przeciwnej, strona wnosząca roszczenie będzie uprawniona do wystąpienia na drogę 
sądową w terminie 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia roszczenia. Nie 
skierowanie w tym terminie roszczenia do sądu powszechnego skutkuje tym, że 
stanowisko strony przeciwnej jest ostateczne i wiążące. 

 
§ 9 

Załączniki do umowy 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
4. Rysunek – rzut piętra. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy . 
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2. Pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Do rozpoznania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy właściwy 
jest sąd powszechny miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 
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