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CZĘŚĆ I 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 
tel.: 22 54 42 700 

e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl; 

strona internetowa: www.wilanow-palac.pl/bip.   

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00. 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:  

Jarosław Malczyk, e-mail: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl  

We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w postępowaniu należy powoływać się na znak 

sprawy: KF.AZ.2401.6.JM.2020 

2. Tryb postępowania 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 

dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” na podstawie niniejszego 

Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem”. 

2) Usługa polegająca na: zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i 

uruchomieniu specjalistycznego wyposażenia wystawy (gabloty, specjalistyczne 

ekspozytory, stanowisko edukacyjne) na potrzeby zmodernizowanych przestrzeni 

ekspozycyjnych na piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” w ramach 

zadania:. „Nowe ekspozycje popularyzujące ideę kolekcjonerstwa rodu Potockich – 

nowa aranżacja na pierwszym piętrze pałacu”,  współfinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury”, stanowi usługę społeczną, określoną w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z 

tego powodu tryb przewidziany w art. 138 o ustawy Pzp ma zastosowanie. 

3) Dokonując oceny ofert Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności 

oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim,  uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na: zaprojektowaniu, 

wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu specjalistycznego wyposażenia 

wystawy (gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne) na potrzeby 

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
http://www.wilanow-palac.pl/bip
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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zmodernizowanych przestrzeni ekspozycyjnych na piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz zgodnie z treścią Wzoru umowy w sprawie realizacji 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.2.1. Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie specjalistycznego 

wyposażenia: gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne. 

3.2.2. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonowania sprzętu 

ekspozycyjnego 

UWAGA: 

1) Wskazane w załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę są uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu 

zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które 

pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. 

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności tych 

wskazanych w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli pozwolą one 

uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Wszystkie wskazane w 

załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu normy, europejskie oceny techniczne, 

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych należy rozpatrywać 

łącznie z wyrazem „lub równoważny”. 

3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty 

potwierdzające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych 

w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w 

złożonej ofercie. Równoważność ma w szczególności gwarantować realizację 

zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz zgodnie z treścią Wzoru umowy w sprawie realizacji 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu., stanowiącymi 

integralną część niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz zapewniać uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 

4) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu oferty) oświadczenia o zamiarze 

zastosowania rozwiązań równoważnych lub niezałączenie do oferty dokumentów 

potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych 

zawartych w rozwiązaniach równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w ofercie 

(skalkulowanie w cenie oferty) materiałów i urządzeń zgodnie ze Opisem przedmiotu 

zamówienia- stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
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3.3. Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

92521000-9 – usługi świadczone przez Muzea 

92521100-0 – usługi wystawowe świadczone przez Muzea 

79952100-3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw  

Informacje dodatkowe  

3.4. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin wraz z wizją lokalną terenu, na 

którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot  oferty i zapoznać się ze stanem 

obiektów, otoczeniem, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia. 

3.5. W sprawie oględzin oraz wizji lokalnej należy kontaktować się z Jarosławem Malczykiem, 

specjalistą ds. zamówień publicznych, email: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl  

3.6. Najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem oględzin i wizji lokalnej, Wykonawca 

jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem listy 

zawierającej liczbę oraz imiona i  nazwiska  uczestników ze strony Wykonawcy, którzy będą 

brali udział w oględzinach i wizji lokalnej  

4. Podwykonawcy 

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części  zamówienia w postaci: zaprojektowania, wykonania, 

zainstalowania i uruchomienia specjalistycznego wyposażenia (gabloty, 

specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne). 

4.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

4.4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom. 

4.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 4 do  

Ogłoszenia o zamówieniu) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak wskazania 

części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom będzie 

rozumiany przez Zamawiającego jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu 

zamówienia samodzielnie. 

4.6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu  stanowiącym załącznik nr 2a 

do Ogłoszenia o zamówieniu. 

4.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wymienionych 

w Części II, Rozdział B, ust. 1, pkt 2 niniejszego ogłoszenia (tj. aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, jeżeli 

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

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) na zasadach określonych 

we wzmiankowanym  Rozdziale B. 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie na terenie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia - 

stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, w okresie od dnia podpisania 

umowy do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym zgłoszenie przedmiotu zamówienia do 

końcowego  odbioru nastąpi nie później niż do 15.11.2020 r. 

6. Opis sposobu przygotowania ofert 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszego 

Ogłoszenia. 

6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

6.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co 

do ich treści. 

6.5. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C Ogłoszenia winny być ze sobą 

trwale złączone. 

6.6. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 

wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.  

6.7. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku 

polskim, natomiast dokumenty sporządzone  w języku obcym są składane wraz  z 

tłumaczeniem na język polski. 

6.8. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

6.9. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 

zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, 

przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy 

przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

6.10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być  kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i 

wykazem załączników do oferty. 

6.11. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do 
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reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Pełnomocnictwo musi 

zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we 

właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu  (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 

zgodność z oryginałem).  

6.12. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) 

niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału 

(wystawionego przez osoby(ę) wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii 

poświadczonej notarialnie. 

6.13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty 

powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania. 

6.14. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

oferty w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 

6.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  

Zamawiający  zaleca,  aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub  spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z 

zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 

6.16. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i kryteriów oceny ofert, 

nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

7.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 

7.2. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie, natomiast oferty 

przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

7.3. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem 

oferty, w tym dostarczeniem jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie. 

7.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć)  w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie 
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Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 
Budynek Stary Browar (Dział Administracji). 

w dni  robocze, w godzinach  pracy  Zamawiającego (od godz. 8.00 do godz. 16.00),  

nie później niż   do godziny  12.00 do dnia 23 czerwca 2020 r. 

7.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określania Wykonawcom terminów na 

wykonanie czynności objętych postępowaniem w godzinach urzędowania tj.  od 

godz. 8.00 do godz. 16.00. 

7.6. Ofertę należy umieścić w kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie 

traktowana jako koperta zewnętrzna). Kopertę należy zaadresować następująco: 

Wykonawca: 
…………………………………… 

Zamawiający: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 
02-958 Warszawa 
Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia 
Publiczne) 

OFERTA NA: 
Usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu specjalistycznego  
i nowoczesnego wyposażenia ekspozycyjnego: gablot, specjalistycznych ekspozytorów  
i stanowiska edukacyjnego, na potrzeby Nowej Wystawy. Znak sprawy: KF.AZ.2401.6.JM.2020 
Nie otwierać przed dniem 23 czerwca 2020 r. godz. 12.30. 

7.7. Oferty opisane w niewłaściwy sposób tj. uniemożliwiający przyporządkowanie do 

niniejszego postępowania nie będą uwzględniane.  

7.8. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 12.30 

7.9. Jawne otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisje online na platformie 

Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w 

Wilanowie” 

7.10. Zamawiający w czasie otwarcia ofert poda informacje dotyczące nazwy oraz adresu 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie 

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być 

opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno  zawierać  dodatkowe  oznaczenie 

wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 

8.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy zadającemu pytanie oraz zamieści na stronie  internetowej, na 

której zostało udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu. 
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8.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający  

może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej na której zostało udostępnione Ogłoszenie. 

8.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej 

inicjatywy Zamawiającego. 

8.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 

Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało 

udostępnione Ogłoszenie. 

8.6. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na 

zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia. 

8.7. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: jmalczyk@muzeum-

wilanow.pl 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz  

z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.2 i pkt 9.3) na 

adres: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl, przy czym forma faksowa nie obowiązuje. 

lub  pisemnie na adres: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 
02-958 Warszawa  

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

9.2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym zmianę oferty, Wykonawca  składa wyłącznie w 
formie pisemnej na adres: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 
Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

9.3. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa uzupełniane w trybie odpowiednim do art. 

26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych można składać w formie elektronicznej 

na adres: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl pod warunkiem, iż zostaną one podpisane 

podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej 

platformy ePuap) 

9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić 

fakt ich otrzymania na żądanie Strony. 

10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

10.2. 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  

mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

CZĘŚĆ II 

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 

A. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 

ust. 7 oraz  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 

1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

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

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i posiadanego 

doświadczenia. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadanej wiedzy i posiadanego 

doświadczenia Wykonawcy, jeżeli: 

3.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 

należycie 1 zamówienie (umowę)  o wartości co najmniej 100 000,00 złotych 

brutto* polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz zamontowaniu 

specjalistycznych gablot lub  ekspozytorów z szufladami, do konstrukcji których 

zastosowano materiały obojętne chemicznie wobec eksponatów, gdzie obojętność 

chemiczna została  potwierdzona testami „ODDY”, przeprowadzonymi przez 

uprawnione do tego celu laboratorium które spełniają warunek szczelności na 

poziomie  współczynnika ACD < 0,4 na rzecz podmiotów prowadzących działalność 

kulturalną o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 

*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu 
w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiając przeliczy według średniego kursu 
NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia Ogłoszenia na stronie BIP. 
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Należy załączyć dowody, że powyższe zamówienie (umowa) zostało wykonane należycie: 
protokoły odbioru lub referencje i zdjęcia zgodnie z Częścią II, Rozdziałem  B,  ust. 1 pkt. 4). 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zakresu 
wskazanego w ust. 3 pkt 3.1 w ramach tego samego zamówienia (umowy). 

4. Informacje dodatkowe: 

UWAGA:  

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

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

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, by z pisemnego 

zobowiązania wynikało: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt 2) składa każdy z Wykonawców. 

Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu 

zastępowanego oświadczeniem. 

3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2a do Ogłoszenia; 

UWAGA: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  

informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, zamówień 

odpowiadających opisowi zawartemu w CZĘŚCI II, Rozdziale A,  ust. 3 pkt. 3.1 wraz z 

załączeniem referencji i  zdjęć lub protokołów odbioru określających, czy usługi te zostały 

wykonane w sposób należyty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia).  

W zakresie wymogów związanych z formą składania oświadczeń i dokumentów stosuje się 

odpowiednio  przepisy  § 14-16  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z   dnia   26   lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może żądać  Zamawiający od wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio do dokumentów 

wymienionych w Części II, Rozdział B, ust. 1 pkt. 1) - 4). 

2. Wykonawcy występujący wspólnie 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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3) Postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika, zwanego w niniejszym Ogłoszeniu  Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp przeprowadzane 

będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.  

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi 

być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4 lub przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

formularzu oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4. 

lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi  

za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4. lub przez 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

lub przez te podmioty. 

C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta: 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

2. Oświadczenia wymienione w Części II, Rozdziale B, ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez 

mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty 

upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich 
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dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w Części II, Rozdział B, ust. 2, pkt 4 Ogłoszenia. 

5. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści 

Ogłoszenia o zamówieniu zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 

CZĘŚĆ III 

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Ocena Wykonawców i ofert 

1.1. Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego w CZĘŚCI II, Rozdziału B, ust. 1 pkt. 1) – 4) Ogłoszenia 

o zamówieniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

1.3. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo  

złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

1.4. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp. 

1.5. Zapisy pkt 1.2 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej. 

1.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

1.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył 

oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty 

z niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, będzie 
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podlegała odrzuceniu. 

1.8. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień do Oferenta, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

1.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem 

CZĘŚCI III, ust. 1, pkt 1.6  Ogłoszenia; 

b) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w CZĘŚCI I, ust. 10, pkt 10.2  Ogłoszenia, 

na przedłużenie terminu składania ofert, 

c) zaistnieje wobec niej co najmniej jedna z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 

pkt 3-7, 7a, 7b i 8 ustawy Pzp. 

1.10. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 89 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp bez uprzedniego zbadania, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco 

niską cenę. Badanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z 

procedurą określoną w art. 90 ust. 1 -3 ustawy Pzp. 

2. Opis sposobu obliczenia ceny 

2.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2.2. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

2.4. Wykonawca poda w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu) 

cenę oferty. 

2.5. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej Oferty jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena Oferty nie może  być 

rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

2.6. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego 

zamówienia określone w Formularzu Oferty. 

2.7. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w 

Formularzu oferty lub w innym oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez podatku VAT. 
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3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

3.1. Dla oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

l.p. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

1) Cena brutto (C) 60 

2) 

Doświadczenie własne Wykonawcy (D) 

UWAGA:  

1. Zamówienie (umowa), którym 

Wykonawca wykazał się w celu 

potwierdzenia  spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu nie będą 

punktowane. 

2. W Kryterium Doświadczenie Własne 

Wykonawcy, Wykonawca nie może 

polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów 

stosownie do art. 22a ustawy Pzp. 

Zamawiający będzie oceniał i 

punktował tylko i wyłączenie 

doświadczenie własne Wykonawcy. 

30 

3) Gwarancja (G) 10 

3.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Cena brutto (C):  

3.2.1. Sposób obliczenia punktów dla oferty w kryterium Cena brutto (C) 

                                                                   cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 
C-liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt 
                                                                                        cena brutto badanej oferty 

3.2.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „Cena brutto (C)” na podstawie 

Formularza oferty. 

3.2.3. Wykonawca w kryterium „Cena brutto (C)” może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

3.3. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Doświadczenie własne 

Wykonawcy (D):  

3.3.1. W zakresie  kryterium Doświadczenie własne Wykonawcy (D) Zamawiający 

przyzna punkty  za   należycie wykonane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 

zamówienia (umowy) polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz zamontowaniu 

specjalistycznych gablot lub  ekspozytorów z szufladami, do konstrukcji których 

zastosowano materiały obojętne chemicznie wobec eksponatów, gdzie obojętność 

chemiczna została  potwierdzona testami „ODDY”, przeprowadzonymi przez 

uprawnione do tego celu laboratorium i które spełniają warunek szczelności na 

poziomie  współczynnika ACD < 0,4 na rzecz podmiotów prowadzących działalność 
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kulturalną o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 

3.3.2. W celu oceny oferty w ramach kryterium Doświadczenie własne Wykonawcy (D), 

Wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz wykonanych zamówień (umów) – 

Doświadczenie Własne Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a 

do Ogłoszenia. 

3.3.3. Zamawiający oceni doświadczenie Wykonawcy i przyzna punkty na podstawie 

wzmiankowanego wykazu zamówień (umów) wykonanych, w ostatnich 3 latach przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich nazw (w tym opisem przedmiotu tych zamówień), 

terminów wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia te były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy 

(załącznik nr 3a do Ogłoszenia o zamówieniu) 

3.3.4. Wzmiankowany wykaz, informacje zawarte w wykazie oraz dowody określające, 

czy te zamówienia (umowy) zostały wykonane należycie, nie podlegają 

uzupełnieniu. 

3.3.5. W przypadku, kiedy Wykonawca nie złoży wraz z formularzem oferty załącznika 

3a do Ogłoszenia o zamówieniu, otrzyma 0 (zero) punktów. 

3.3.6. Sposób obliczenia punktów dla oferty w kryterium Doświadczenie własne 

Wykonawcy (D): 

3.3.6.1. Zamawiający przyzna 30 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał 

należycie więcej niż 3  zamówienia (umowy) polegające na zaprojektowaniu, 

wykonaniu oraz zamontowaniu specjalistycznych gablot lub  ekspozytorów z 

szufladami, do konstrukcji których zastosowano materiały obojętne chemicznie 

wobec eksponatów, gdzie obojętność chemiczna została  potwierdzona testami 

„ODDY”, przeprowadzonymi przez uprawnione do tego celu laboratorium i które 

spełniają warunek szczelności na poziomie  współczynnika ACD < 0,4 na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną o której mowa w ustawie z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 

3.3.6.2. Zamawiający przyzna 20 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał 

należycie 3 zamówienia (umowy) polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu 

oraz zamontowaniu specjalistycznych gablot lub ekspozytorów z szufladami, do 

konstrukcji których zastosowano materiały obojętne chemicznie wobec 

eksponatów, gdzie obojętność chemiczna została  potwierdzona testami „ODDY”, 

przeprowadzonymi przez uprawnione do tego celu laboratorium  i które 

spełniają warunek szczelności na poziomie  współczynnika ACD < 0,4 na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną o której mowa w ustawie z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 
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3.3.6.3. Zamawiający przyzna 10 punktów, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał 

należycie 2 zamówienia (umowy) polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu 

oraz zamontowaniu specjalistycznych gablot lub  ekspozytorów z szufladami, do 

konstrukcji których zastosowano materiały obojętne chemicznie wobec 

eksponatów, gdzie obojętność chemiczna została  potwierdzona testami „ODDY”, 

przeprowadzonymi przez uprawnione do tego celu laboratorium i które 

spełniają warunek szczelności na poziomie  współczynnika ACD < 0,4 na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną o której mowa w ustawie z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 

3.3.6.4. Zamawiający przyzna 0 punktów, jeżeli Wykonawca wykonał należycie  1  

zamówienie (umowę) polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz 

zamontowaniu specjalistycznych gablot lub  ekspozytorów z szufladami, do 

konstrukcji których zastosowano materiały obojętne chemicznie wobec 

eksponatów, gdzie obojętność chemiczna została  potwierdzona testami „ODDY”, 

przeprowadzonymi przez uprawnione do tego celu laboratorium i które 

spełniają warunek szczelności na poziomie  współczynnika ACD < 0,4  na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną o której mowa w ustawie z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) 

lub w przypadku, kiedy Wykonawca nie złoży wraz z formularzem oferty 

załącznika 3a do Ogłoszenia o zamówieniu 

3.3.7. Wykonawca w kryterium Doświadczenie własne Wykonawcy (D) może uzyskać 

maksymalnie 30 punktów. 

3.3.8. Zamawiający prosi o należytą staranność, ponieważ w przypadku braku 

Załącznika 3a do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte wykonanie zamówienia (umowy) nie będzie miała zastosowania 

procedura opisana w art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp. 

3.3.9. Zamawiający prosi o wypełnienie wzmiankowanego załącznika nr 3a do 

Ogłoszenia o zamówieniu ze szczególną starannością. Zamawiający zastrzega, że 

przyzna Wykonawcy punkty w ramach kryterium „Doświadczenie własne 

Wykonawcy (D)”, tylko w przypadku, gdy opis informacji zawartych w załączniku 

nr 3a do Ogłoszenia o zamówieniu będzie potwierdzał w sposób nie budzący 

wątpliwości wszystkie elementy wymagane w treści opisu wzmiankowanego 

kryterium. 

3.4. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Gwarancja (G):  

3.4.1. Zamawiający oceni kryterium „Gwarancja (G)” na podstawie wskazanego przez 

Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji określonego w pełnych 

miesiącach. 

3.4.2. Zamawiający zastrzega, że wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (G) nie może 

być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

3.4.3. Sposób obliczenia punktów dla oferty w kryterium Gwarancja (G): 

3.4.3.1. Zamawiający przyzna 0 punktów dla okresu gwarancji = 36 miesięcy. 
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3.4.3.2. Zamawiający przyzna 2 punkty dla okresu gwarancji = od 37 miesięcy do 48 

miesięcy. 

3.4.3.3. Zamawiający przyzna 4 punkty dla okresu gwarancji = od 49 miesięcy do 60 

miesięcy. 

3.4.3.4. Zamawiający przyzna 6 punktów dla okresu gwarancji = od 61 miesięcy do 72 

miesięcy. 

3.4.3.5. Zamawiający przyzna 8 punktów dla okresu gwarancji = od 73 miesięcy do 83 

miesięcy. 

3.4.3.6. Zamawiający przyzna 10 punktów dla okresu gwarancji = 84 miesięcy  

3.4.4. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wartości w kryterium „Gwarancja (G)”, 

będzie powodować, iż Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje okres 

gwarancji wynoszący dokładnie 36 miesięcy, a tym samym Wykonawca w 

kryterium „Gwarancja (G)” uzyska 0 punktów.  

3.5. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:  

Xx= C + D + G, gdzie Xx to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej 

ofercie.  

3.6. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 

w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert.  

3.8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

CZĘŚĆ IV 

Postanowienia końcowe 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

1.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: 

Zabezpieczenie – Znak sprawy: KF.AZ.2401.6.JM.2020 

1.4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je przechowywał 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
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za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

1.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy  

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

1.6. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego  i przekazane Wykonawcy na 

następujących zasadach: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego; 

2. 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona do 15-tego dnia po upływie okresu  rękojmi za 

wady. Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę w ofercie gwarancji ; 

okres rękojmi biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  

3. Udzielenie zamówienia 

3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w przepisach ustawy Pzp, mających zastosowanie, niniejszym Ogłoszeniu oraz 

została uznana za najkorzystniejszą. 

3.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie 

zawierać co najmniej: 

a) nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach wykluczenia 

wykonawcy, 

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia 

oferty, 

d) o unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, lit. a, oraz lit. d na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

3.4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej 

BIP informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, 

z którym zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W razie 

nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej 

BIP informację o nieudzieleniu zamówienia. 

4. Unieważnienie postępowania 

4.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek 

określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
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4.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 

zostały mu przyznane. 

5. Uchylanie się od zawarcia umowy 

5.1. 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 w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5.2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewypełnienie obowiązków o których 

mowa w ust. 5 (Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy) lub dwukrotne 

niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia 

umowy. 

6. Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca:  

1) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o 

podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 

1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli 

dotyczy) 

2) jest obowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa 

w XVII.3.1) b) – e). Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na 

dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt 

zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego, 

3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powinni oni przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. Zasady 

współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7. Istotne postanowienia umowy 

7.1. Postanowienia umowy, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia 

Wykonawcą a Zamawiającym oraz warunki zmiany Umowy określa Wzór umowy 

stanowiący Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 

8. Obowiązujące przepisy i pozostałe postanowienia 

8.1. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu 

zastosowanie mają odpowiednio przepisy: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65), ustawy Pzp oraz ustawy 
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Kodeks cywilny. 

8.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w 

walucie polskiej (PLN).  

8.3. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

CZĘŚĆ V 

Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą lub Ogłoszeniem działania 

Zamawiającego 

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

CZĘŚĆ VI 

Załączniki 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikiem. 

2) Załącznik nr 2a, 2b – Wzory Oświadczeń. 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień (usług). 

4) Załącznik nr 3a – Doświadczenie własne Wykonawcy (kryterium oceny ofert). 

5) Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy. 

6) Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

7) Załącznik nr 6 – Informacja RODO. 


