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l. lnformacie o96lne
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Le6na 7, 16-010 Wasilk6w, zwane dalej
Zamawiajqcym, zaprasza do udziatu w postqpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawq wyposa2enia dworu z Bobry Wielkiej - wyposa2enia
ekspozycyjnego oraz wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w i zajg(,
edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami okre6lonymi w niniejszej Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ.
Postqpowanie prowadzone jest wg przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 2O!7 r., poz. 1579 z p6in. zm.l, zwanej dalej p.z.p. przy

zastosowaniu niniejszej SIWZ oraz z uwzglqdnieniem przepis6w dotyczqcych realizacji

projekt6w dofinansowanych

w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2Ot4-2020.
3.

Zam6wienie zrealizowane bqdzie w ramach projektu pn. ,,Remont dworu z Bobry
Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnQtrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej", wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2Ot4-202O, 05 priorytetowa
Vlll lnfrastruktura dla u2yteczno6ci publicznej, Dziatanie 8.3. Ochrona dziedzictwa
kulturowego, Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozw6j
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

4.

Osobami upowa2nionymi po stronie Zamawiajqcego
w sprawach zwiqzanych z niniejszym przetargiem sq:

1)

do kontaktu z

Wykonawcami

w sprawach merytorycznych pani Karolina Radlowska, tel. 85 743 60 82, e-mail:
k.rad lowska@skansen.bialvstok.pl

2) w sprawach

proceduralnych pani lwona Herbu5,

tel. 85 743 60 82, e-mail:

i.herbus@skansen.bialvstok.pl
codziennie od poniedziatku do piqtku w godz. od 07:30 do 15:30.

5.

Data wszczqcia postqpowania: 17 lipca 2018 r.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia

1.

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa wyposa2enia dworu z Bobry Wielkiej
wyposa2enia ekspozycyjnego oraz wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w
izajqi edukacyjnych. Zam6wienie jest podzielone na dwie czqSci:

1)
2)

I czqid zam6wienia

Il

-

czq56 zam6wienia

i zajq6 edukacyjnych.

dostawa wyposa2enia ekspozycyjnego,

- dostawa wyposa2enia

na potrzeby prowadzenia warsztat6w
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2.

Zamawiajqcy, w ramach obu czq5ci zam6wienia, wymaga udzielenia gwarancjijako6ci na

oferowany przedmiot zam6wienia na okres co najmniej 24 miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajqcego bezusterkowego protokotu koticowego odbioru
przedmiotu zam6wienia w danej czqSci. Jednocze6nie Zamawiajqcy informuje, 2e okres
gwarancji stanowi jedno z kryteri6w oceny ofert, za6 Wykonawca mo2e, w formularzu
ofertowym dla odpowiedniej czqSci zam6wienia (wz6r formularza stanowi Zalqcznik Nr
5 do SIWZ) zaoferowai dtu2szy okres gwarancji, nie dlu2szy jednak ni2 t2O miesiqcy,
liczqc jak wy2ej.
3.

Szczeg6towy

opis przedmiotu zam6wienia

w

poszczeg6lnych czq5ciach zawierajq

Zalqcznik Nr 1-2 do SIWZ.
4.

5.

Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowai zam6wienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy. Wzory um6w dla poszczeg6lnych czq6ci stanowiq
Zalqczniki Nr 3-4 do SIWZ.
Zam6wienie jest podzielone na czq(ci. Wykonawca mo2e zloLyi ofertq na jednq lub obie
czq6ci zam6wienia.

6.

Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoici zlo2enia oferty przewidujqcej odmienny ni2
okre6lony w niniejszej SIWZ spos6b wykonania zam6wienia (oferty wariantowej).

7.

Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wienia w dodatkowym zakresie, o kt6rym
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

8.

9.

Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zam6wienia

przy

udziale
jednak2e
podwykonawc6w, wymaga
wskazania przez Wykonawcq czq6ci zam6wienia,
kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom i podania przez Wykonawcq
(o ile jest to wiadome) firm podwykonawc6w.

Opis przedmiotu zam6wienia wedlug kod6w i nazw okreSlonych we Wsp6lnym Stowniku
Zam6wie6 (CPV):
39100000-3, Meble
39133000-3, Zestawy wystawowe
39154000-6, Sprzqt wystawowy
30195912-8, Sztalugi do tablic do pisania

lll. Termin wykonania zam6wienia
Termin wykonania zam6wienia, w ramach ka2dej z czq6ci zam6wienia, wynosi 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Wykonawca
mo2e, w formularzu ofertowym dla odpowiedniej czq6ci zam6wienia, kt6rego wz6r stanowi
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Zalqcznik

Nr 5 do SIWZ, zaoferowai kr6tszy termin wykonania zam6wienia.

Termin

wykonania zam6wien ia stanowi jed no z kryteri6w wyboru oferty najkorzystniejszej.

lV. Opis warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz podstaw wykluczenia
L.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek
udzialu w postqpowaniu dotyczqcy zdolno5citechnicznej lub zawodowej. Zamawiajqcy
oceniajqc zdolno56 technicznq Iub zawodowq w ramach obu czq5ci zam6wienia bqdzie

bral pod uwage do5wiadczenie Wykonawcy
spetniony, je2el i Wykonawca

1)

- Zamawiajqcy

uzna niniejszy warunek za

:

w czq6ci I zam6wienia wyka2e, 2e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci przez Wykonawcq
jest kr6tszy - w tym okresie nale2ycie wykonat, a w przypadku Swiadczef
okresowych lub ciqglych, r6wnie2 wykonuje, co najmniej 2 dostawy o warto6ci
co najmniej 50 000,00 zl (stownie: piqidziesiqt tysiqcy zlotych) brutto kaida, zai

przedmiotem ka2dej

z tych dostaw byty meble ekspozycyjne lub meble

wystawiennicze;

2)

w czq6ci ll zam6wienia wyka2e, 2e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci przez Wykonawcq
jest kr6tszy - w tym okresie nale2ycie wykonat, a w przypadku Swiadcze6
okresowych lub ciqgtych, r6wnie2 wykonuje, co najmniej 2 dostawy o warto6ci
co najmniej 6 000,00 zl (stownie: sze6i tysiqcy ztotych) brutto ka2da, zal
przedmiotem ka2dej z tych dostaw byly meble lub meble konferencyjne lub meble
do zajqi warsztatowych lub edukacyjnych.

2.

Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawce, w stosunku do
kt6rego zachodzi kt6rakolwiek z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
p.z.p.

w art. 24

3.

Zamawiajqcy nie okre5la podstaw wykluczenia Wykonawc6w wskazanych
ust. 5 p.z.p.

4.

Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i L4 oraz L6-

20 p.z.p., mo2e przedstawid dowody na to, 2e podjqte przez niego
sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelno6ci, w szczeg6lno6ci

Srodki

udowodnii naprawienie
szkody wyrzqdzonej przestqpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zadoS6uczynienie
pieniq2ne za doznanq krzywdq lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja6nienie stanu
faktycznego otaz wsp6tpracq z organami Scigania oraz podjqcie konkretnych Srodk6w
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re sq odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestqpstwom lub przestqpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postqpowaniu wykonawcy. Zasady tej nie stosuje siq jednak, je2eli wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz
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ubiegania siq o udzielenie zam6wienia oraz nie uplynql okre5lony w tym wyroku okres
obowiqzywania tego zakazu.

5.

W przypadkach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt L9 p.z.p., przed wykluczeniem
Wykonawcy Zamawiajqcy zapewnia temu Wykonawcy mo2liwo56 udowodnienia, 2e jego
udzial w przygotowan,iu postqpowania o udzielenie zam6wienia nie zakt6ci konkurencji.

6.

Zamawiajqcy mo2e wykluczyi Wykonawcq na ka2dym etapie postQpowania o udzielenie
zam6wienia.

V. Wykaz o6wiadczef i dokument6w potwierdzajqcych spelnianie warunk6w

udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
t.

potwierdzenie spetnienia warunk6w udziatu w postqpowaniu Wykonawca
zobowiqzany jest zloivt, wraz z oferta O5wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu
w postepowaniu zgodnie zZalqcznikiem Nr 6 do SIWZ.

2.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiqzany jest zlo2vt, wraz

Na

oferta O6wiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postqpowania na podstawie
art. 25a ust. 1 p.z.p. zgodnie zZalqcznikiem Nr 7 do SIWZ.

z

3.

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w O6wiadczeniu dotyczecym przestanek wykluczenia z postqpowania na podstawie
art. 25a ust. L p.z.p., zgodnie zZalEcznikiem Nr 7 do SIWZ.

4.

5.

W terminie 3 dni od opublikowania orzez Zamawiaiacego informacii z otwarcia ofert.
Wvkonawcv, kt6rzv zto2vli ofertv na dana cze6i zam6wienia zobowiazani sa do zfo2enia
OSwiadczenia dotyczecego przeslanki wykluczenia z postqpowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. zgodnie z Zalqcznikiem Nr 8 do SIWZ, w formie i sposobie
wskazanym w pkt V|.7.
Wykonawca, kt6rego oferta zostanie najwy2ej oceniona w ramach danej czq6ci
zam6wienia, zostanie wezwanv do zlo2enia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego, nie kr6tszym ni2 5 dni, aktualnych na dzief zto2enia nastqpujqcych
dokument6w potwierdzajqcych spetnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu
w zakresie do6wiadczenia Wykonawcy (odrqbnie dla kaidej czqSci postqpowania,
w kt6rejten Wykonawca zlo2yl ofertq):

1)

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresowych lub ciqglych
r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a je2eli okres prowadzenia dziatalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich warto5ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych
dostawy zostaly wykonane (wz6r wykazu stanowi Zatqcznik Nr 9 do SIWZ),
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2l

6.

dowod6w okreSlajqcych czy te dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane
naleiycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sa referencje badi inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na necz kt6rego dostawy byfy
wykonywane, a w przypadku Swiadcze6 okresowych lub ciqglych sq wykonywane,
a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskai tych dokument6w - o6wiadczenie Wykonawcy; w przypadku
Swiadczei okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje bqdZ inne
dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny byi wydane nie
wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku przedsiqbiorc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o zam6wienie (sp6tka cywilna,
konsorcjum), przedsiqbiorcy sktadajq oddzielnie oSwiadczenia wymienione w pkt V.2.

te

potwierdzajq brak podstaw wykluczenia ka2dego z Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie o spetnianiu warunk6w udzialu
w postqpowaniu wymienione w pkt V.1. sklada petnomocnik Wykonawc6w.
OSwiadczenia

7.

Wykonawcy polegajqcy na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na podstawie
art. 22a ust. 2 p.z.g., w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiot6w podstaw

wykluczenia zamieszczajq informacje

o tych podmiotach w oSwiadczeniu o

braku

podstaw wykluczenia.
8.

Wykonawcy, kt6rzy zamierzajq powierzyi wykonanie czq5ci zam6wienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
zamieszczajq informacje o podwykonawcach w o5wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia.

9.

W przypadku wskazania przez Wykonawcq dostqpno6ci o6wiadczeri lub dokument6w,
o kt6rych mowa w pkt V.5, w formie elektronicznej pod okre5lonymi adresami
internetowymi og6lnodostqpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcq oSwiadczenia lub
dokumenty.

10.

W przypadku wskazania przez Wykonawcq o5wiadczei lub dokument6w, o kt6rych
mowa w pkt V.5, kt6re znajdujq siq w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lno6ci
oSwiadczed lub dokument6w przechowywanych przezZamawiajqcego zgodnie zart.97
ust. 1 p.z.p., Zamawiajqcy korzysta z posiadanych o5wiadczeh lub dokument6w, o ile sq
one aktualne.

Vl. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

Ofertq nale2y zlo2yi w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

2.

Oferta musi zawierai:
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1)

wypetniony formularz

ofertowy dla ka2dej czq5ci zam6wienia, w

kt6rej

Wykonawca sklada ofertq (wg Zatqcznika Nr 5 do SIWZ);

2l

o6wiadczenie o spetnianiu warunk6w udziatu w postqpowaniu (wg Zalqcznika Nr 5

do SIWZ);

3)

o6wiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postqpowania na podstawie art.
25a ust. 1 p.z.p. lwgZalqcznika Nr 7 do SIWZ);

4l

petnomocnictwo

- w przypadku gdy oferta zostata zlo2ona przez pelnomocnika

Wykonawcy lub Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (sp6tki cywilne, konsorcja);

5)

zobowiqzanie innych podmiot6w
n

3.

do oddania Wykonawcy do

dyspozycji

iezbqdnych zasob6w na potrzeby rea lizacji zam6wien ia (je2el i dotyczy).

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie z dokument6w
dotqczonych do oferty powinno wynika6 umocowanie os6b podpisujqcych ofertq
do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego albo
og6lne umocowanie do reprezentowania ich w postqpowaniach, w tym zawierania
um6w w zakresie zam6wief publicznych, z zastrze2eniem pkt V1.12 ppkt 1 poni2ej
(dotyczy jedynie podmiot6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie: sp6tki cywilnej,
konsorcjum).

4.

oferty musi odpowiadai treSci. SIWZ. Zamawiajqcy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiajqcego. Dopuszcza siQ zlo2enie w ofercie

Tre56 zlo2onej

zatqcznik6w opracowanych przez WykonawcQ
do tre6ci z form
5.

u la

rza m i op racowa nym

-

pod warunkiem, 2e bqdq one zgodne co

i przez Tamawiajqcego.

Oferta powinna by6 napisana w jqzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
innq trwatq czytelnq technikq orcz podpisana przez osobq(y) upowa2nionq do

i

reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzaf
odpowiadajqcej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

w

wysoko6ci

6.

Wykonawca ma prawo zlo2y(, tylko jednq ofertq w danej czq6ci zam6wienia.

7.

Oferta i zatqczniki do oferty (o5wiadczenia i dokumenty) musza byd podpisane przez
upowa2nionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji
okre5lonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy:

1)

i innych podmiot6w, na kt6rych zdolno6ciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre5lonych w art. 22a p.z.p. oraz

oSwiadczenia dotyczqce Wykonawcy

dotyczqce podwykonawc6w, skladane sq w oryginale;

2l

dokumenty inne ni2 o5wiadczenia, o kt6rych mowa w ppkt L powy2ej, sktadane
w oryginale lub kopii po5wiadczonej za zgodno6d z oryginatem;

3)

w przypadku sktadania dokument6w w formie kopii, musza one bv6 poSwiadczone
za zgodno66 z orvsinalem przez upowa2nionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

sq
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zgodnie ze sposobem reprezentacji okre5lonym w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) lub przez osoby wymienione w ppkt 5 poniiej. Po6wiadczenia
za zgodno6i z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,

podmiot, na kt6rego

zdolno6ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq
o

udzielenie zam6wienia publicznego

albo

podwykonawca,

w

zakresie

dokument6w, kt6re ka2dego z nich dotyczq;

4l

za zgodnoSi z oryginatem winno byi sporzqdzone w spos6b
umoiliwiajqcy identyfikacjq podpisu (np. wraz z imiennq pieczqtkq osoby
po6wiadczenie

po6wiadczajqcej kopiq dokumentu za zgodno6i z oryginatem);

5)

w przypadku podpisywania oferty lub po(wiadczania za zgodno66 z oryginalem kopii
dokument6w przez osobq(y) nie wymienionq(e) w dokumentach rejestracyjnych
(ewidencyjnych) Wykonawcy lub podmiot6w, o kt6rych mowa powy2ej w ppkt 3
powy2ej, naleiv do ofertv dolaczv6 stosowne petnomocnictwo. Pelnomocnictwo
powinno by6 przedstawione w formie oryginatu lub kopii po6wiadczonej za
zgodno5i z oryginatem przez notariusza lub przez osoby, kt6rych uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze
sposobem reprezentacji okreSlonym w tych dokumentach.

8.

W przypadku zatqczania do oferty dokument6w sporzqdzonych w jqzyku obcym, nale2y
je zlo|yt wraz z tlumaczeniem na iezvk polski, po5wiadczonym przez Wykonawcq
w spos6b opisany w pkt Vl.6 ppkt 3.

9.

Zamawiajqcy zaleca, aby ka2da zapisana strona oferty (wraz z zalqcznikami do oferty)
byta ponumerowana kolejnymi numerami.

10.

1,1..

Zamawiajqcy zaleca, aby oferta wraz z zalqcznikami byta zestawiona
uniemo2liwiajqcy jej samoistnq dekompletacjq (bez udziaiu os6b trzecich).

w

spos6b

Wszelkie poprawki lub zmiany w tek5cie oferty (w tym zatqcznikach do oferty) muszq

by6 parafowane (podpisane) wlasnorqcznie przez osobq(y) podpisujqcq(e) ofertq.
Parafka (podpis) winna byd naniesiona w spos6b umo2liwiajAcy jej identyfikacje (np.
wtaz z imiennq pieczqtkq osoby jq sporzqdzajacej).
12.

Zamawiajqcy informuje, ii zgodnie z art. 95 ust. 3 p.z.p. oferty sktadane
w postqpowaniu o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegajq udostqpnieniu od chwili
ich otwarcia, z wviatkiem informacii stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je6li Wykonawca,
nie p6iniej ni2 w terminie skladania ofert, zastrzegt, 2e nie mogE one byd
udostqpniane:

1)

w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia L993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2O!8 r., poz.4t9
z poin. zm.) rozumie siq nieujawnione do wiadomo5ci publicznej informacje
przez tajemnicq przedsiqbiorstwa

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje
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posiadajqce warto6i gospodarcze, co do kt6rych przedsiqbiorca podjql niezbgdne
dzialania w celu zachowania ich poufnoSci;

2)

Zamawiajqcy zaleca, aby stosowne zastrze2enie Wykonawca zlo2yl na formularzu

ofertowym;

3)

Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrze2one jako tajemnica przedsiqbiorstwa

byfy przez Wykonawcq zto2one w oddzielnej wewnetrznei

kopercie

z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiqbiorstwa", lub spiqte (zszyte) oddzielnie od
pozostalych, jawnych element6w oferty;

4)

Wykonawca nie moie zastrzec m.in. informacji dotyczqcych ceny, terminu
wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w ptatnoSci zawartych
w ofercie (art. 85 ust. 4 p.z.p.);

5)

Zamawiajqcy ma prawo badai skuteczno5d dokonanego zastrze2enia tajemnicy
przedsiqbiorstwa - w razie stwierdzenia, 2e dane informacje nie mogty byi przez

Wykonawcq zastrze2one

jako tajemnica przedsiqbiorstwa zostanq one

odtajn ion e przez Zamawiajqcego;

6) udostqpnieniu podlega protok6t wrazzzatqcznikami.Zalqcznikido

protokolu mogq

by6 udostqpniane po dokonaniu przez Zamawiajqcego wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewa2nieniu postqpowania, z tym 2e oferty sq jawne od chwili ich
otwarcia;

7)

udostqpnianie protokolu oraz zatqcznik6w

do protokolu odbywad siq

bqdzie

na poni2szych zasadach:

a)

osoba zainteresowana zobowiqzana jest ztoiyd w siedzibie Zamawiajqcego
wniosek o udostqpnienie treSci protokotu lub/i zalqcznik6w do protokotu,

b)

Zamawiajqcy ustali, z uwzglqdnieniem zto2onego w ofercie zastrze2enia
o tajemnicy przedsiqbiorstwa, zakres informacji, kt6re moga by6
udostqpnione.

13.

W przypadku Wykonawc6w, kt6rzy wsp6lnie ubiegajq siq o udzielenie zam6wienia
(dotyczy sp6lki cywilnej, konsorcjum) Zamawiajacy wymaga, aby:

1)

ustanowili pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia lub do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie zam6wienia publicznego (do oferty nale2y dotqczy6 stosowny
dokument ustanawiajqcy pelnomocnika np. pelnomocnictwo, umowe sp6tki
cywilnej, umowq konsorcjum);

2)

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane byty

wylqcznie

pelnomocnikiem lub Wykonawcq wyznaczonym przez Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia do dokonywania rozliczeh w ich imieniu;

z
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3)

w przypadku, gdyby oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie
zostata wybrana w niniejszym postqpowaniu, Zamawiajqcy przed podpisaniem
umowy wymaga przedstawienia umowy regulujqcej ich wsp6tpracq.

14.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty,
z zastrzeleniem art. 93 ust. 4 p.z.p.

Vll. Termin zwiqzania ofertq
L.

Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni.

2.

Bieg

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e przedtu2y6 termin
zwiqzania ofertq, z tym 2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwr6cii siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na
przedtu2enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak ni2 60 dni.

terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Vlll. Wymagania dotyczqce wadium
oferta sktadana w czq6ci I musi byd zabezpieczona wadium o warto5ci 3.000,00 zt
(stownie: trzy tysiqce ztotych).

1..

Ka2da

2.

Wadium mo2e byd wniesione w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:

a) pieniqdzu,
b) porqczeniach

bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdnoSciowokredytowej, z tym 2e porqczenie kasy musi byi porqczeniem pieniq2nym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 5b ust. 5 pkt 2
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczo6ci (Dz.U. z 20!6 r., poz. 359 z p6in zm.).

ustawy

z dnia 9

w formie

pieniq2nej nale2y wnie56 na rachunek bankowy Zamawiajqcego
nr 73 1090 2587 0000 000133361550 (Bank ZachodniWBK S.A.).

Wadium

4.

Wadium wnoszone w formach, o kt6rych mowa w pkt 2 lit. b-e, nale2y zlo2yt w formie

oryginalu

w

siedzibie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,

ul.

LeSna

7,

16-010

Wasilk6w. Prosimy nie zatqczai oryginatu gwarancji ani porqczenia do oferty.
5.

Gwarancja (porqczenie) musi by6 podpisana przez upowa2nionego przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien byi sporzqdzony w spos6b umoiliwiajqcy jego identyfikacjq np.
10
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zlo2ony wraz z imiennq pieczqtkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre5ci

gwarancii (porqczenia) winno wynikad bezwarunkowe, na kaide pisemne iqdanie
zgloszone przez Zamawiajqcego w terminie zwiqzania ofertq, zobowiqzanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajqcemu pelnej kwoty wadium w okoliczno6ciach okre5lonych
w art. 45 ust. 4a i 5 p.z.p.
6.

Wadium musi byi wniesione najp6iniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj. do
dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10:00.

7.

Wniesienie wadium w pieniqdzu bqdzie skuteczne, je2eli w podanym terminie znajdzie
siq na rachunku bankowym Zamawiajqcego.

8.

Oferta Wykonawcy kt6ra nie zostanie zabezpieczona akceptowalnq formq wadium,
zostanie odrzucona.

9.

Zamawiajqcy niezwtocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, kt6ry
wycofal ofertq przed uplywem terminu sktadania ofert.

L0.

Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wrczz odsetkami, je2eli Wykonawca, kt6rego oferta
zostata wybrana:

1)
2)

Lt.

odm6wi podpisania umowy na warunkach okre6lonych w ofercie,
zawarcie umowy stanie siq niemo2liwe z przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy.

odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 25 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn
le2qcych po jego stronie, nie zto2yl o6wiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych
okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. ! p.z.p., o6wiadczenia, o kt6rym mowa
w art. 25a ust. t p.z.p., pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
Zamawiajqcy zatrzyma wadium wraz

z

o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowato brak mo2liwo6ci wybrania

oferty zto2on ej p rzez Wykon awce

ja

ko

n

aj

korzystn iejszej.

lX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofertq naleiy zloiye w zamkniqtej kopercie za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 Iistopada 2OL2 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2OL7 r.
poz. 1481), osobi6cie lub za po6rednictwem poslafica w sekretariacie Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej, ul. Le5na 7, t6-OLO Wasilk6w, w terminie najp6iniej do dnia
26 Iipca 2OL8 r., do godz. 10:00.

tt
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1)

Kopertq nale2y zaadresowad jak ni2ej:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

ul. Leina 7,L6-OLO Wasilk6w
Oferta na dostawq wyposaienia dworu z Bobry Wielkiej
NIE OTWIERAC PRZED DNTEM 26 tipca 2018 r. GODZ. 10:30

2l Koperta wewnqtrzna powinna byd opatrzona tak2e nazwa i adresem Wykonawcy.
3) Konsekwencje zto2enia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty
jako zwyktej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce sktadania ofert
w terminie okre6lonym w SIWZ) ponosiWykonawca.

4l
2.

Wykonawca na |yczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlo2enia oferty wraz
z numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego w budynku Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej, ul. Le5na 7, L6-OLO Wasilk6w, wdniu 26 lipca 2018r. o godzinie
10:30.

Wykonawcy mogq uczestniczy6 w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecno6ci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajqcy prze6le Wykonawcy,
na jego wniosek, informacjq z sesji otwarcia.

X. lnformacie o sposobie porozumiewania siq
i przekazywania o6wiadczef i dokument6w

L.

O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy
przekazujq pisemnie, faksem lub drogq elektronicznq:

1)

i

Wykonawcy

pisma nale2y przesylai pod adres: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Le3na 7,
16-010 Wasilk6w;

2l faksy nale2y przesytai pod numer 85 653 7227;
3) listy elektroniczne nale2y przesytai pod adres: pmkl@skansen.bialvstok.pl
2.

Forma pisemna jest zastrze2ona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji
i uzupetniefi oferty.

3.

Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyja5nienie wszelkich
wqtpliwo5ci zwiqzanych z SIWZ. Zamawiajqcy udzieli wyja5nief niezwtocznie, nie p6iniej
ni2 na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek

do Zamawiajqcego nie p6iniej ni2 2l lipca 2018 r.
Je2eli wniosek o wyja6nienie treSci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego w terminie
p6lniejszym, Zamawiajqcy mo2e udzieli6 wyja6nie6 albo pozostawii wniosek bez
o wyja6nienie tre6ci SIWZ wptynie

rozpoznania.

T2
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4.

Tre5i zapytah wraz z wyja6nieniami zostanie przekazana jednocze5nie wszystkim
Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ, bez wskazania ir6dta zapytania.

5.

W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajqcy
mo2e zmieni6 treSi SIWZ:

1)

dokonanq zmianq Zamawiajqcy przeka2e niezwtocznie wszystkim Wykonawcom,
kt6rym przekazano SIWZ;

2) Zamawiajqcy

przedtu2y termin skladania ofert, je2eli w wyniku zmiany tre5ci SIWZ
niezbqdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

6.

Dokonane wyjaSnienia i zmiany SIWZ Zamawiajqcy zamie(ci r6wnie2
i nternetowej www.skansen.bialvstok.pl

na

stronie

Xl. Zmiana iwycofywanie oferty

L.

Wykonawca mo2e wprowadzii zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeinienia do
zlo2onej oferty pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uptywem terminu skiadania ofert.

Z.

Wykonawca

ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofai

siQ

z postqpowania poprzez zto2enie powiadomienia.

Xll. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

t.

Cena ofertowa winna spetniai wymogi ustawy z dnia 9 maja 2Ot4 r. o informowaniu
o cenach towar6w i ustug (Dz.U. z 2Ot7 r., poz. 1830 z p6in. zm.), 0 w szczeg6lnoSci
art. 3 ust. 1 pkt i 2, kt6re stanowiq, 2e cena to warto66 wyra2ona w jednostkach

!

pieniq2nych, kt6rq kupujqcy jest obowiqzany zaplacii przedsiqbiorcy za towar lub ustugq.
Zarazem cena jednostkowa towaru (ustugi) jest cenq ustalonq za jednostkq okre5lonego

towaru (ustugi), kt6rego ilo6i lub liczba jest wyra2ona w jednostkach miar w rozumieniu
przepis6w o miarach.

Z.
3.

4.

Cena ofertowa jest cena ryczattowq obejmujqcq caty zakres przedmiotu danej czq5ci
zam6wienia okreilonego w niniejszej SIWZ.

Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przez
Wykonawcq przedmiotu danej czqsci zam6wienia zgodnie z wymogami okre5lonymi
w dokumentach wymienionych w SIWZ oraz przepisach szczeg6lnych dotyczqcych
wykonywania odpowiednich dostaw i realizacji towarzyszecych im uslug.

Wykonawca okre6lajqc wynagrodzenie ryczattowe o5wiadcza,

2e na

etapie
przygotowywania oferty wykorzystat wszelkie konieczne Srodki majqce na celu ustalenie
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wynagrodzenia obejmujEcego cafo56 prac niezbqdnych do wykonania przedmiotu danej
czq6ci zam6wienia.
5.

Wszystkie warto5ci cenowe nale2y podai w ztotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc
po przecinku).

6.

Wykonawca zobowiqzany jest skalkulowai cenq oferty tak, aby obejmowata wszystkie
koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zam6wienia z uwzglqdnieniem koszt6w
pracy, kt6rych warto5i przyjqta do ustalenia ceny musi uwzglqdniai przepisy ustawy
z dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ (Dz.U. z 2O\7 r.,
poz.847 zp6in.zm.l.

7.

w niniejszym postqpowaniu, Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego,
2e jego oferta nie powoduje u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towar6w i uslug. Brak jakiejkolwiek informacji w tym zakresie
w zto2onej ofercie spowoduje, 2e Zamawiajqcy uzna, 2e oferta nie powoduje
Sktadajqc ofertq

u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego.

8.

Rozliczenia miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawca bgda prowadzone w ztotych polskich
(PLN). Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Xlll. Opis kryteri6w wyboru oferty z podaniem ich znaczenia
i opis sposobu oceny ofert

L. Przy wyborze

oferty w ramach ka2dej z dw6ch czq6ci zam6wienia Zamawiajqcy bqdzie siq
kierowat nastqpujqcymi kryteriami :

A.

Cena ofertowa-6OYo

liczonym

wt wzoru:

Cmin

x50pkt

Cor=

-

Cou

gdzie:

Cou
Cmrn

cena ofertowa brutto badanej oferty,

najni2sza zaproponowana cena ofertowa
n

iepod legajqcych od rzuceniu;

t4

brutto spo3r6d ofert
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B.

Termin wykonania zam6wienia wyraiony w dniach kalendarzowych -20%

1)

Zamawiajqcy informuje, i2 maksymalny termin wykonania zam6wienia wynosi
30 dni kalendarzowych liczony od dnia zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zam6wienia;

2l

Wykonawca mo2e zaoferowai kr6tszy termin wykonania zam6wienia;

3)

je6li Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym termin wynoszEcy 30 dni
kalendarzowych, oferta otrzymuje w tym kryterium 0 pkU

4)

je5li Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym termin wynoszEcy mniej
ni2 30 dni kalendarzowych, otrzymuje punkty obliczone wedtug wzoru:
Tmin

x20pkt

Tor=
Tob

-

gdzie:

Tob

termin wykonania zam6wienia wyra2ony liczbq dni kalendarzowych,
zawarty w badanej ofercie,

Tmin

termin wykonania zam6wienia wyra2ony liczbq dni kalendarzowych,
zawarty w ofercie, w kt6rej zaoferowano najkr6tszy termin wykonania
zam6wienia.

C. Dtugo6d okresu gwarancji wyraiona w miesiEcach -2oo/o
1) Zamawiajqcy informuje, i2 minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiqce, liczqc

od dnia podpisania przez Zamawiajqcego

bezusterkowego protokolu

kofcowego odbioru przedmiotu zam6wienia w danej czq6ci;

2l

Wykonawca moie zaoferowai dtu2szy okres gwarancji, przy czym maksymalny

okres gwarancji wynosi LzO miesiqcy, liczqc od dnia podpisania przez
Zamawiajqcego bezusterkowego protokolu koricowego odbioru przedmiotu
zam6wienia w danej czq6ci;

3)

je6li Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym dlugo6d okresu gwarancji
wynoszEca 24 miesiqce, oferta otrzymuje w tym kryterium 0 pk!

4l

je6li Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym dtugo5i okresu gwarancji
wynoszacA wiqcej ni|24 miesiqce, otrzymuje punkty obliczone wedtug wzoru:
Gob

x20pkt

Gor=

L20
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gdzie:

2.

w

Gou

dtugoSi okresu gwarancji wyra2ona
ofercie,

L20

maksymalna dtugo6i okresu gwarancii wyra2ona w miesiqcach.

miesiqcach, zawarta

w

badanej

Za ofertq najkorzystniejszq w ramach danej czq5ci zam6wienia uznana zostanie oferta,

kt6rej zostanie przyznana najwy2sza liczba punkt6w spo5r6d ofert
n

wa2nych,

iepod legajacych od rzucen iu.

3.

W sytuacji, gdy Zamawiajqcy nie bqdzie m6gl dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy spo6r6d tych ofert wybierze ofertq z najni2szq cenq,
a je2eli zostaty zto2one oferty o takiej samej cenie, Zamawiajqcy wezwie Wykonawc6w,
kt6rzy zlo|yli te oferty, do zlo2enia ofert dodatkowych. Wykonawcy skladajqcy oferty
dodatkowe nie mogq zaoferowai cen wy2szych ni2 zaoferowane w zto2onych ofertach.

4.

W toku oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyja6niefi dotyczqcych
tre6ci zto2onych ofert. Wykonawcy bgda zobowiqzani do przedstawienia wyja5nief
w termin ie okre6lonym przez Zamawiajqcego.

5.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia na danq czq6i zam6wienia temu Wykonawcy, kt6rego
oierta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w p.z.p. i SIWZ oraz zostanie
uznana za najkorzystniejszq.

XlV. Informacja o formalno6ciach, jakie powinny zostad dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

7. Zamawiajqcy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawc6w o:
1) wyborze najkorzystniejszej

oferty, podajqc nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibq albo
miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci
Wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dziatalno6ci
Wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty, a tak2e punktacjq przyznana ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

2l Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone,
4) uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.6

powodach odrzucenia oferty,
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lnformacja

o

wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nieniu postqpowania

zostanie r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowejwww.skansen.bialvstok.pl
2.

Zamawiajqcy powiadomi wybranego Wykonawcq

o

miejscu

i

terminie podpisania

umowy.
3.

W przypadku, gdyby zostata wybrana oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o zam6wienie (dotyczy sp6tki cywilnej i konsorcjum), Zamawiajqcy przed podpisaniem
umowy wymaga przedstawienia umowy regulujqcej ich wsp6lpracq.

4.

W przypadku gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia
umowy, Zamawiajqcy mo2e wybrai ofertq najkorzystniejszq spo6r6d pozostalych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 2e zachodzq przeslanki
uniewa2nienia postqpowania, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

5.

lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tre6ci zawieranej
umowy okreSlono we wzorach um6w dla poszczeg6lnych czq6ci zam6wienia, kt6re
stanowiq Zalaczniki Nr 3-4 do SIWZ.

XV. Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. L3 ust. L i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20L61679
z dnia 27 kwietnia ZOLG r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
204.05.20L6, str. L), dalej,,RODO" Zamawiajqcy informuje, 2e:

t.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postqpowaniu jest Podlaskie
Muzeum Kultury Ludowej, ul. Le5na 7, L6-0L0 Wasik6w, tel. (85) 74 36 082, e-mail:
pmkl@skansen.bialvstok.pl www.skansen.bialvstok.pl

2.

lnspektorem ochrony danych osobowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej jest
pani lwona Krakowska, tel. (85) 7436 082, e-mail: daneosobowe@skansen.bialvstok.pl

3.

Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. L lit. c RODO
zwiqzanym z niniejszym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego.

4.

Odbiorcami danych osobowych bgda osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.

5.

Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wynikajqcy

archiwizacji

i

w

celu

z przepis6w prawa dot.
przepis6w dotyczqcych przechowywania dokumentacji projekt6w

realizowanych z udziatem Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podlaskiego na lata 2Ot4-2020.

6.

Obowiqzek podania przez WykonawcQ danych osobowych bezpo6rednio dotyczqcych
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach p.z.p., zwiqzanym
17
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z

w

udzialem

postqpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje

niepodania okre6lonych danych wynikajq z tej ustawy.

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bqdq podejmowane

7.

w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:

8.

1)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych dotyczqcych
Wykonawcy;

2)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy

(przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowai zmianq

wyniku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani
postanowief umowy
i

3)

w

zakresie niezgodnym

z

zmianq

p.z.p. oraz nie mo2e naruszai

ntegra noSci proto kotu oraz jego zalqczn i k6w)
I

na podstawie art. L8

RODO prawo 2qdania

od administratora

ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. L8 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wa2ne wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa6stwa
czlonkowskiego);
4)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, 2e przetwarzanie danych osobowych dotyczqcych Wykonawcy
narusza przepisy RODO;

9.

Wykonawcy nie przysluguje:

1) w zwiqzku z art. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych
osobowych;
2l

prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

3)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy2 podstawq prawne przetwarzania danych osobowych
Wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVl. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego

t.

Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma

lub miat interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie5i szkodq
w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy.

18
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Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na liste, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.
3.

Odwotanie przystuguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci
Zamawiajqcego podjqtej w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynno6ci, do kt6rejZamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.

4.

Je2eli warto56 zam6wienia jest mniejsza ni2 kwoty okre6lone

w przepisach wydanych

na

podstawie art. LL ust. 8 p.z.g., tj. jak w niniejszym postgpowaniu, odwotanie przystuguje
wytqcznie wobec czyn no6ci

1)

:

wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zam6wienia z wolnej rqki lub zapytania
o cenQ;

2l okre6lenia warunk6w udziatu w postqpowaniu;
3) wykluczenia odwolujqcego z postqpowania o udzielenie zam6wienia;
4l odrzucenia oferty odwotujqcego;
5) opisu przedmiotu zam6wienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.

Odwotanie powinno wskazywa6 czynnoSd lub zaniechanie czynno6ci Zamawiajqcego,
kt6rej zarzuca siq niezgodno6i z przepisami ustawy, zawierad zwiqzte przedstawienie
zarzut6w, okre5lai 2qdanie oraz wskazywad okoliczno5ci faktyczne i prawne
uzasadniajqce wniesienie odwotania.

do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio

Odwolanie wnosi siq

w

wlasnorqcznym pod pisem albo kwalifikowanym pod pisem elektron icznym.
7.

Odwotujqcy przesyta kopiq odwotania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwoiania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego tre5ciq przed
uptywem tego terminu. Domniemywa siq, i2 zamawiajqcy m6gt zapoznai siq z tre6ciq
odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii
nastqpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

8.

9.

Odwotanie wnosi siq w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno5ci
Zamawiajqcego stanowiqcej podstawq jego wniesienia - je2eli informacje te zostaly
przestane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie p.z.p., albo w terminie L0
dni - je2eli informacje zostaty przeslane w inny spos6b.
Odwotanie wobec treSci ogtoszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowiei SIWZ,
wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zam6wiefi
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treSci ogtoszenia
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postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia Zamawiajqcy

mo2e

przedlu2yi termin sktadania ofert lub termin sktadania wniosk6w.
10.

Odwotanie wobec czynno6ci innych ni2 okre6lone w pkt 8 i 9 wnosi siQ
w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej
staranno(ci mo2na byto powziq6 wiadomo5d o okoliczno5ciach stanowiqcych podstawq
jego wniesienia.

11..

Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjqtej przez niego lub
zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re
nie przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 p'2.p.

tZ.

Pozostale informacje dotyczqce Srodk6w ochrony prawnej znajdujq siq
ustawy ,,Srodki ochrony prawnej", art. od t79 do 1989 p'z'p.

w

Dziale Vl

XVll. Lista zatqcznik6w do SIWZ

t. Szczeg6towe opis przedmiotu zam6wienia dla czq5ci l-ll -Zalqczniki Nr 1-2.
2. Wzory um6w dla czq6ci l-ll -Zalqczniki Nr 3-4.
3. Formularz ofertowy - Zalqcznik Nr 5.
4. Oswiadczenie dotyczqce spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu - Zalqcznik Nr 6.
5. O$wiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postqpowania na podstawie art. 25a
ust. L p.z.p . -Zal1cznik Nr 7.

6.

Oswiadczenie dotyczqce przestanki wykluczenia z postqpowania na podstawie arl. 24
ust. L pkt Za p.z.p.

7.

-

Zalqcznik Nr 8.

Wykaz zam6wiei spetniajqcych warunki okre6lone w SIWZ
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ffi

Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia w czQ6ci I
1.

Przedmiotem zam6wienia

w

czq6ci

I jest

dostawa do Zamawiajqcego wyposa2enia

ekspozycyjnego, zgodnie z poni2szym opisem.
2.

Wyposa2enie ekspozycyjne bqdzie wykorzystane w dworze z Bobry Wielkiej na terenie
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

3.

Specyfi kacja tech niczna

:

Opis

Przedmiot zam6wienia

Liczba

egzemplarzy

Gablota stojqca (witryna)

przeznoczeme; prezentacja przedmiot6w plastyki

o wymia rach 40x40x190cm

obrzqdowej (np. pisanek);

(+/- 5 cm)

.
.

o
o
o
.
o
.

typ gabloty: wewnqtrzna;

6 sztuk
(z o6wietleniem
oraz niezbqdnymi
akcesoriami)

wymiary:
- wysokoSi 190 cm (+/- 5 cm),
- szeroko6i podstawy 40 cm (+/- 5 cm),
- glqbokoSi podstawy 40 cm (+/- 5 cm);
korpus (wszvstkie Scianv) wykonany z klejonego
szkla hartowanego o gruboSci min. 6 mm;
tEczenia: klejone (bez profili);

jednoskrzydlowa;
zwie6czona fryzem;

podstawa (cok6t) i fryz wykonane z fornirowanej
plyty MDF (maks. 20 cm calkowitejwysoko6ci
gabloty);
podstawa na stopach z moZliwoSciq
poziomowania;
1.
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podstawa i fryz w kolorze bejcy orzecha
amerykafi skiego lub zbli2onym;

4 p6lki ze szkla hartowanego o grubo6ci min'
6 mm;

p6tki z mo2liwoSciq regulacii wysoko5ci;
o6wietlenie: paski LED umieszczone w zwie6czeniu
gabloty, z moiliwoSciq regulacji nateienia
oSwietlenia;
zasilanie oSwietlenia: 220

Y;

dtugoSi przewodu zasilajqcego: min. 4 m;
gablota zamykana na zamek patentowy;
monta2: zmontowane.

Gablota niska na
postumencie z pochylq
kopulq (stolikowa)
o wymiarach:

80x40x70x25 cm (+/- 5 cm)

przeznoczeme; prezentacja przedmiot6w plastyki
obrzqdowej (np. fotografii);

.
.

typ gablotY: wewnqtrzna;

6 sztuk
(z o5wietleniem
oraz niezbqdnymi
a

kcesoria ml)

na postumencie o wymiarach:
- wysoko5i postumentu 70 cm (+/- 5 cm),
- gtebokoSi postumentu 40 cm (+/- 5 cm);

o
o
o
.

postument wykonany

z

fornirowanej piyty MDF;

podstawa na stopach z moiliwoSciq
poziomowania;
podstawa w kolorze bejcy orzecha amerykafiskiego
lub zbli2onym;
z pochylq koputq wykonanq z klejonego szkla

hartowanego o grubo6ci min. 5 mm (bez profili);

.

wymiary szklanej koputy:
- wysokoSd 25 cm (+/- 5 cm),
- szeroko6d 80 cm (+/- 5 cm),
- glqboko6i 40 cm (+/- 5 cm);

o
.
.

szklana kopula zamykana na zamek patentowy;

o

zasilanie oSwietlenia: 22OV;

kopula otwierana do g6ry na solidnych zawiasach;

oSwietlenie: paski LED z przodu i z bok6w koputy,
mo2liwo$i regulacji nate2enia o6wietlenia;
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o
o
Kubik (postument)

dlugo6i przewodu zasilaiEcego: min.4 m;
monta2: zmontowane.

przeznoczeme: wystawiennicze, prezentacja rzeib,

10 sztuk

ceramiki, itp.;

r
o

rozmiar: 30x30x30 cm (+/- 5 cm);
z

fornirowanej plyty MDF w kolorze bejcy orzecha

ameryka6skiego lub zbli2onym;

o

estetyczne wykonanie zapewniaiqce moiliwoii
dowolnego - pod wzglqdem strony - ustawienia
kubika na ekspozycji,

Kubik (postument)

p rze z n a cze

nie; wystawi

enn

i

cze,

p

reze ntacj a

rzelb,

10 sztuk

ceramiki, itp.;

o
r

rozmiar: 30x30x60 cm (+/- 5 cm);
z

fornirowanej ptyty MDF w kolorze bejcy orzecha

amerykariskiego lub zbli2onym;

o

estetyczne wykonanie zapewniaiqce mo2liwoSi
dowolnego - pod wzglqdem strony - ustawienia
kubika na ekspozycji.

Kubik (postument)

p rze

zno

cze

nie: wystawi

enn

icze,

p

reze nta cja

rzeib,

10 sztuk

ceramiki, itp.;

o
o

rozmiar: 30x30x90 cm (+/- 5 cm);
z

fornirowanej plyty MDF w kolorze bejcy orzecha

ameryka 6skiego lub zbli2onym;

.

estetyczne wykonanie zapewniaiqce moiliwo6i
dowolnego - pod wzglqdem strony - ustawienia
kubika na ekspozycji.

Ekrany ekspozycyjne

tr6jdzielne
wys. 180 cm (+/- 5 cm),
3x50 cm (+/- 5 cm)

przeznoczenie: wystawiennicze, stuiqce do
zabezpieczenia ekspozycji przed bezpoSrednim

kontaktem zwiedzajqcych z eksponatami; jako 6cianka
wystawiennicza, slu2qca do ekspozycji prac w ramach,
antyramach itp.

.
o
o

typ: wewnetrzne;
mobilne (przenoSne);
tr6jdzielne;

6 sztuk
(wraz z systemem

mocowai
ekspozycji)
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z szkla hartowanego o grubo6ci min.

8

mm;

ekrany mogE byi osadzone w profilach
aluminiowych lub bez profili;
posadowione na stopach;
mo2liwo56 poziomowania Scianki;

ekrany potqczone uchwytami o cechach zawiasu,
(moiliwo66 ustawienie ekran6w wzglqdem siebie
pod r62nymi kqtami);
w 96rnej czq6ci ekran6w szklanych uchwyty (np.
system linkowy)do mocowania m.in.: ram,
antyram oraz innych eksponat6w;
mo2liwoSi regulowania rozwieszenia ekspozycji
w pionie i poziomie.
Manekin mqski (stojqcy)

przeznoczenie; prezentacja stroj6w ludowych
w pomieszczeniach wystawowych;

o
.
.
.

1 sztuka

manekincatopostaciowy;
realistyczny (o naturalnych proporcjach);

wykonany

z

tworzywa sztucznego;

ruchomy (moiliwo6i zmian uktadu/pozycji
manekina);

o

wyposa2ony w szybko-ztqcza hakowe
umo2liwiajqce: monta2, ubieranie oraz dowolne
uto2enie rqki;

.
Manekin damski (stojEcy)

w zestawie ze stelaiem podtrzymuiqcym figurq.

przeznoczenie; prezentacja stroj6w ludowych
w pomieszczeniach wystawowych;

o
o
.
o

1

sztuka

manekincalopostaciowy;
realistyczny (o naturalnych proporcjach);

wykonany

z

tworzywa sztucznego;

ruchomy (moiliwo6i zmian ukladu/pozycji
manekina);

.

wyposaiony w szybko-zlqcza hakowe
umoiliwiajqce: monta2, ubieranie oraz dowolne
uloZenie rqki;
4
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Manekin damski (siedzacy)

o

nik Nr 1 do SIWZ

w zestawie ze stelaiem podtrzymuiqcym figurq.

przeznoczeme: prezentacja stroj6w ludowych
w pomieszczeniach wystawowych;

o
.
o
o

: AD.261.27.2078

2 sztuki

manekin calopostaciowy,siedzqcy;
realistyczny (o naturalnych proporcjach);

wykonany

z

tworzywa sztucznego;

wyposa2ony w szybko-ztqcza hakowe
umo2liwiajqce: monta2, ubieranie oraz dowolne
ulo2enie reki;

w zestawie ze stela2em podtrzymuiqcym figurq.

4.

Je6li nie zaznaczono inaczej, dane i wtasno5ci wskazane w pkt. 3 powy2ej nale2y
rozumiei jako minimalne. Wykonawcy moga zaproponowai wyposa2enie spetniajqce
ww. wymagania w wiqkszym stopniu, posiadajqce lepsze wtasno6ci lub dodatkowe
parametry, wyposa2enie i cechy.

5.

Wykonawca zobowiqzuje siQ do dostarczenia ka2dego egzemplarza wyposa2enia
kompletnego, w pelni sprawnego technicznie, z zestawem potrzebnych akcesori6w
idokument6w.

6.

Wynagrodzenie wskazywane przez Wykonawce w formularzu ofertowym obejmuje
wszelkie koszty i elementy Swiadczei stanowiqcych przedmiot w tej czqSci zam6wienia,
w szczeg6lno5ci cenq ofertowq brutto z tytulu sprzeda2y wyposa2enia ekspozycyjnego
oraz koszty dostarczenia wyposa2enia do Zamawiajqcego, monta2u na terenie dworu
z Bobry Wielkiej oraz udostqpnienia wyposa2enia Zamawiajqcemu w stanie gotowym
do eksploatacji.
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia w czq6ci ll
1.

Przedmiotem zam6wienia w czqSci ll jest dostawa do Zamawiajqcego wyposa2enia na
potrzeby prowadzenia warsztat6w i zajq6 edukacyjnych, zgodnie z poni2szym opisem.

2.

Wyposa2enie bqdzie wykorzystane w dworze z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej.

3.

Specyfikacja techn iczna

:

Opis

Przedmiot zam6wienia

Liczba

egzemplarzy

st6l skladany
(prostokqtny)

wymiar blatu: min. 140x70 cm;

8 sztuk

wysoko6i stotu: min. 70 cm;
prosty i trwaty mechanizm
wielokrotnego skladan ia;
sktadany

-

blat: ptyta meblowa laminowana o grubo5ci
min. 1,8 cm;
kolor blatu: orzech amerykaiski lub zbli2ony;
obrze2e PCV lub ABS;
stela2 metalowy, malowany proszkowo (kolor
szary, w odcieniu jasnym);

waga kompletnego stolu: maks. 35 kg;
monta2: zmontowane.
Krzesto

krzesto na 4 nogach;

40 szt.

no6no66 krzesla: min. 100 kg;
wysokoS6 calkowita: min. 75 cm;
1
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wysoko66 siedziska: min. 45 cm;
szeroko66 siedziska: min.42 cm;

gtqboko5i siedziska: min.42 cm;
preferowane siedzisko i oparcie zintegrowane
(potqczone) lub indywidualne (oddzielne);
krzesto tapicerowane (siedzisko i oparcie);

material oparcia i siedziska: tkanina
materialowa;
stela2 krzesta metalowy, malowany proszkowo

(kolor szary, w odcieniu jasnym) lub metal
z elementami sklejki;
podlokietniki

zi

ntegrowane z ramE;

kolor gt6wny siedziska w odcieniach: bordo,
granat lub szary;

stopki do podl6g drewnianych;
mo2liwo56 wstawienia jedno w drugie

(sztaplowania);
waga krzesla: maks. 8 kg;
monta2: zmontowane.
Sztaluga

o
o
o
.
.
.
.

10 szt.

material: drewno;
rodzaj sztalugi: studyjna, tr6jno2na;
gt6wne zastosowanie

-

prezentacja prac;

regulacja wysoko5ci p6lki: tak;

szeroko6i podstawy: 60 cm (+/- 10 cm);
wysoko66 calkowita maks. 180 cm;

waga: 6 kg (+/- 2 kg).
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4.

Je(li nie zaznaczono inaczej, dane i wtasno5ci wskazane w pkt. 3 powy2ej nale2y
rozumiei jako minimalne. Wykonawcy mogA zaproponowad wyposa2enie spetniajace
ww. wymagania w wiqkszym stopniu, posiadajqce lepsze wlasno6ci lub dodatkowe
parametry, wYPosa2enie i cechY.

5.

Wykonawca zobowiazuje siq do dostarczenia ka2dego egzemplarza wyposa2enia
kompletnego, w pelni sprawnego technicznie, z zestawem potrzebnych akcesori6w
i dokument6w.
Wynagrodzenie wskazywane przez Wykonawcq w formularzu ofertowym obejmuje
wszelkie koszty i elementy Swiadczefi stanowiqcych przedmiot w tej czq6ci zam6wienia,
w szczeg6lno(ci cenq ofertowq brutto z tytutu sprzeda2y wyposa2enia ekspozycyjnego
oraz koszty dostarczenia wyposa2enia do Zamawiajqcego, monta2u na terenie dworu
z Bobry Wielkiej oraz udostqpnienia wyposa2enia Zamawiajqcemu w stanie gotowym
do eksploatacji.
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Umowa hf

...

Dotyczy projektu WND-RPPD.O8.O3.OO-20-0023/L6 pn. Remont dworu z Bobry Wielkiei wroz
terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowei
z zogospodorowoniem wnQtrz

no

reolizowanego

w romoch

umowy

nr

||DA-RPPD.08.03.00-20-0023/16-00 zawortei dnio

70.LL.20L6 r.
zawarta dnia ... 2O!8 r. w Wasilkowie
pomiQdzy:

w Wasilkowie przy ul. Le5nej 7, t6-010
rejestru wojew6dzkich samorzqdowych instytucji kultury

Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej z siedzibq

Wasilk6w, wpisanym do
wojew6dztwa podlaskiego
reprezentowanym

przezi

pod nr 4, NIP: 9662106340, REGON:

365437292,

Dyrektora, zwanym dalejZamawiajqcym

a

..., zwanym dalej Wykonawcq

nastqpujqcej treSci:

5r
1..

Przedmiotem Umowy jest dostawa 52 szt. wyposa2enia ekspozycyjnego, na potrzeby
wyposa2enia dworu z Bobry Wielkiej, wraz ze Swiadczeniami Wykonawcy, na zasadach
okre6lonych w niniejszej Umowie.

2.

Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. ,,Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz
z zagospodarowaniem wnQtrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej",

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2Ot4-202O, OS priorytetowa Vlll
lnfrastruktura dla uslug u2yteczno5ci publicznej, Dziatanie 8.3. Ochrona dziedzictwa
kulturowego, Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozw6j
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

3.

Swiadczenia okre6lone Umowq dotyczq wyposa2enia ekspozycyjnego, zgodnie ze
L

f;
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szczeg6lowym opisem przedmiotu zam6wienia dla czqSci l, kt6ry stanowi Zalqcznik Nr L
do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ) w przeprowadzonym przez

Zamawiajqcego przetargu nieograniczonym,

w nastepstwie kt6rego Umowq

niniejszq

zawarto.
4.

Swiadczenia Wykonawcy obejmujq:

1)

dostarczenie 52 szt. wyposa2enia ekspozycyjnego wraz z wszystkimi niezbqdnymi
podzespotami, akcesoriami oraz dokumentami do dworu z Bobry Wielkiej
znajdujqcego siq w siedzibie Zamawiajqcego,

5.

2)

monta2 i rozmieszczenie 52 szt. wyposa2enia ekspozycyjnego na terenie dworu
z Bobry Wielkiej oraz udostqpnienie ich Zamawiajqcemu w stanie kompletnym,
w petni sprawnym technicznie igotowym do eksploatacji,

3)

gwarancjq na przedmiot zam6wienia, zgodnie z 5 4.

Wykonawca o6wiadcza, 2e jest wta5cicielem przedmiotu Umowy, oraz 2e na dziefi
wydania przedmiotu Umowy Zamawiajqcemu bqdzie on calkowicie wolny od wad
fizycznych i prawnych, a tak2e obciq2e6 na rzecz os6b trzecich oraz nie bqdzie
przedmiotem 2adnego postQpowania ani zabezpieczenia.

6.
7.

Wykonanie przedmiotu Umowy nastqpi do dnia ... 2018 r.
Dostarczenie, monta2, rozmieszczenie oraz udostqpnienie przedmiotu Umowy nastqpi

w godzinach pracy Zamawiajqcego.

$z
1.

2.

protokolu zdawczo-odbiorczego, o kt6rym mowa
w 5 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego prawo wtasnoici przedmiotu Umowy
opisanego w 5 1, o warto5ci ... zt brutto (slownie ztotych: ... ).
Z chwilq sporzqdzenia pierwszej czq6ci

Zamawiajqcy zaptaci na rzecz Wykonawcy kwotq, o kt6rej mowa w ust. L w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy WykonawcY hf ..., w ciqgu 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT i wykonania przedmiotu Umowy,
potwierdzonego kompletnym protokolem zdawczo-odbiorczym, skladajqcym siq z czq6ci
wskazanych w 5 3 ust. 1 i ust. 3.

3.

Warunkiem wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy bqdzie dostqpno6i Srodk6w
finansowych na rachunku Zamawiajqcego. Zamawiajqcy informuje, 2e Srodki finansowe
przeznaczone przez niego na sfinansowanie przedmiotu Umowy pochodzq
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014

-2020.

W przypadku op6inienia w przekazaniu przez lnstytucjq Zarzqdzajqcq ww. programem
Srodk6w na rachunek Zamawiajqcego wynikle stqd op62nienie Zamawiajqcego
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platno6ci faktury nie mo2e stanowii podstawy do wystqpienia przez Wykonawcq
z roszczeniem w stosunku do Zamawiajqcego o zaptatq odsetek ustawowych z tytutu
op6Znienia ptatno6ci.

w

Ss
L.

Przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajqcemu nastqpi na podstawie pisemnego
protokolu zdawczo-odbiorczego. W dniu dostarczenia, monta2u, rozmieszczenia oraz
udostqpnienia Strony sporzqdzq pierwszq czq5i protokolu, druga czq(6 zostanie
sporzqdzona zgodnie z ust. 3.

2.

przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno6ci przedmiotu Umowy z SIWZ,
dokumentacjq postqpowania lub ofertq Wykonawcy, Zamawiajqcy odm6wi odbioru
przedmiotu Umowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usuniqcie przez Wykonawcq
wad lub brak6w, nie dtu2szy ni2 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajqcy ma prawo odstqpii od Umowy w terminie 30 dni w czq5ci lub w calo6ci

W

z
3.

winy Wykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania przedmiotu Umowv przez Zamawiajqcego
Strony sporzqdzq drugq czq6i protokotu zdawczo-odbiorczego, w kt6rej zostanie

stwierdzona zgodno5d przedmiotu Umowy z Umowq i dokumentacjq postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego. W razie braku takiej zgodno6ci ust. 2 stosuje siq
odpowiednio. Podpisanie drugiej czqsci protokolu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno6ci za wady z tytutu rqkojmi, kt6re ujawniq siq po
odbiorze.

54
L,

2.

3.

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
(slownie: ...) miesiqcy, liczqc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.

...

Najp6lniej do dnia sporzqdzenia drugiej czq6ci protokotu zdawczo-odbiorczego, o kt6rej
mowa w 5 3 Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego o zasadach eksploatacji oraz
ewentualnej ingerencji Zamawiajqcego w przedmiot Umowy, kt6re pozostaje bez
wplywu na Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiqzuje siq w

szczeg6lno5ci

do ka2dorazowej

nieodptatnej naprawy przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia przez Zamawiajqcego awarii lub usterki.
4.

W razie naprawy gwarancyjnej powiqzanej z dostarczeniem, wymianq lub naprawq
element6w wchodzqcych w sktad przedmiotu Umowy, okresy gwarancji na nowe,
wymienione lub naprawione elementy lub podzespoty biegnq od nowa
okre5lonych przepisami prawa.

- na zasadach
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Ss
1..

Do kontakt6w Zamawiajqcego i Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej Umowy sq
upowa2nione nastqpujqce osoby:

2.

1)

ze strony Zamawiajqcego

2l

ze strony WykonawcV

-

...,

tel. ..., e-mail:

... ,

-..., tel. ..., e-mail: ... .

Strony sq zobowiQzane do ka2dorazowego wzajemnego poinformowania o zmianie
danych osoby lub os6b bezpoSrednio odpowiedzialnych za realizacjq niniejszej Umowy.

56
L.

Zamawiajqcy mo2e obciq2yi Wykonawcq karq umowna:

1)

2l

w wysokoSci 0,2Yo warto5ci przedmiotu Umowy brutto, o kt6rej mowa w $ 2 ust. L
w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy okre(lonego
w 5 L ust. 6 - za ka2dy dzief zwtoki,
w wysoko3ci L0% warto6ci przedmiotu Umowy brutto, o kt6rym mowa w 5 2 ust. L,
w przypadku odstqpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajqcego lub Wykonawcq
z

2.

3.

winy Wykonawcy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczef na zasadach o96lnych
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania Umowy
przekroczy kwotq zastrze2onych powy2ej kar umownych.
W razie wystqpienia zwloki w dostarczeniu, monta2u, rozmieszczeniu lub udostqpnieniu
kt6regokolwiek z egzemplarzy wyposa2enia, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zam6wienia, nie rezygnujqc
zzastrzelonej powy2ej kary umownej i odszkodowania.

Sz

t.

Zamawiajqcy przewiduje zmiany Umowy w nastqpujqcym zakresie:
1)

zmiana danych kt6rejkolwiek ze Stron, zzastrzeieniem S 5 ust. 2;

2)

zmiana numeru rachunku bankowego, o kt6rym mowa w 5 2 ust. 2;

3)

w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towar6w i uslug w trakcie
realizacji Umowy.

2.

Zmiany, o kt6rych mowa w ust. L mogq byi dokonywane pod rygorem niewa2noSci na
podstawie aneks6w do Umowy sporzqdzonych w formie pisemnej.

4
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Sa

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq majA zastosowanie postanowienia
Kodeksu cywilnego oraz ustawy
2.

-

Prawo zam6wie6 publicznych'

Wszelkie spory powstate w zwiqzku z wykonywaniem niniejszej Umowy beda
rozwiazywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia wta5ciwym bqdzie
wta5ciwy rzeczowo sqd powszechny w Biatymstoku.

Umowq niniejszq sporzqdzono

w

trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJ{CY:

WYKONAWCA:
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Umowa hr

...

Dotyczy projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0023/L6 pn. Remont dworu z Bobry Wielkiei wroz
terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowei
z zagospodorowaniem wnQtrz

no

reolizowanego

w

romoch umowy

nr

UDA-RPPD.08.03.00-20-0023/16-00

zowartei dnia

L0.L1..20L6 r.

zawarta dnia ... 2OL8 r. w Wasilkowie
pomiqdzy:

w Wasilkowie przy ul. LeSnej 7, t6-O10
rejestru wojew6dzkich samorzqdowych instytucji kultury

Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej z siedzibq

Wasilk6w, wpisanym do
wojew6dztwa podlaskiego
reprezentowanym

przez;

pod nr 4, NIP: 9662106340, REGON:

365437292,

Dyrektora, zwanym dalej Zamawiaiqcym

a

..., zwanym dalej Wykonawce

nastqpujqcej treSci:

5r
t.

Przedmiotem Umowy jest dostawa 58 szt. wyposa2enia na potrzeby prowadzenia
warsztat6w i zajqi edukacyjnych, w celu wyposa2enia dworu z Bobry Wielkiej, wraz ze
Swiadczen ia mi Wykonawcy, na zasadach okre6lonych w n in iejszej U mowie.
Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. ,,Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz
z zagospodarowaniem wnqtrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej",

wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2074-2020, OS priorytetowa Vlll
lnfrastruktura dla ustug u2yteczno5ci publicznej, Dzialanie 8.3. Ochrona dziedzictwa
kulturowego, Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozw6j
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

3.

Swiadczenia okre(lone Umowq dotyczq wyposa2enia na potrzeby prowadzenia
warsztat6w i zajqi edukacyjnych, zgodnie ze szczeg6lowym opisem przedmiotu
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zam6wienia dla czqsci ll, kt6ry stanowi Zalqcznik Nr 2 do specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia (SIWZ) w przeprowadzonym przez Zamawiajqcego przetargu
nieograniczonym, w nastqpstwie kt6rego Umowq niniejszq zawarto.
4.

Swiadczenia Wykonawcy obejmujq:

1)

dostarczenie 58 szt. wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w i zajqi
edukacyjnych wraz z wszystkimi niezbqdnymi podzespotami, akcesoriami oraz
siedzibie
Bobry Wielkiej znajdujqcego siQ
dokumentami do dworu

w

z

Zamawiajqcego,

2l

monta2 i rozmieszczenie 58 szt. wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w
izajqi edukacyjnych na terenie dworu z Bobry Wielkiej oraz udostqpnienie ich
Zamawiajqcemu w stanie kompletnym, w pelni sprawnym technicznie i gotowym do
eksploatacji,

3)
5.

gwarancjq na przedmiot zam6wienia, zgodnie z 5 4.

Wykonawca o6wiadcza, 2e jest wta6cicielem przedmiotu Umowy, oraz 2e na dzie6
wydania przedmiotu Umowy Zamawiajqcemu bqdzie on catkowicie wolny od wad
fizycznych i prawnych, a tak2e obciq2ef na rzecz os6b trzecich otaz nie bqdzie
przed miotem 2adnego postqpowa

n

ia an i zabezpieczen ia.

6.

Wykonanie przedmiotu Umowy nastqpi do dnia ... 2018 r.

7.

Dostarczenie, monta2, rozmieszczenie oraz udostqpnienie przedmiotu Umowy nastqpi

w godzinach pracy Zamawiajqcego.

Sz
1..

2.

o kt6rym mowa
w $ 3, Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego prawo wtasno6ci przedmiotu Umowy
opisanego w 5 1, o warto5ci ... zt brutto (slownie ztotych: ... ).
Z chwilq sporzqdzenia pierwszej czq6ci protokotu zdawczo-odbiorczego,

Zamawiajqcy zaplaci na rzecz Wykonawcy kwotq, o kt6rej mowa w ust. L w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy WykonawcV flr ..., w ciqgu 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT i wykonania przedmiotu Umowy,
potwierdzonego kompletnym protokotem zdawczo-odbiorczym, sktadajqcym siq z czqSci
wskazanych w $ 3 ust. 1 i ust. 3.

3.

Warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy bqdzie dostqpno6i Srodk6w
finansowych na rachunku Zamawiajqcego. Zamawiajqcy informuje, 2e Srodki finansowe
przeznaczone przez niego na sfinansowanie przedmiotu Umowy pochodzq
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata2074-2O2O.

W przypadku op6inienia w przekazaniu przez lnstytu$qZarzqdzajqcq ww. programem
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sp

rachunek Zamawiajqcego wynikte stad op6lnienie Zamawiajqcego
w ptatno6ci faktury nie mo2e stanowii podstawy do wystqpienia przez Wykonawcq
z roszczeniem w stosunku do Zamawiajqcego o zaplatq odsetek ustawowych z tytutu
Srodk6w

na

op6inienia ptatnoSci.

9s
1..

Przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajqcemu nastqpi na podstawie pisemnego
protokotu zdawczo-odbiorczego. W dniu dostarczenia, monta2u, rozmieszczenia oraz
udostqpnienia Strony sporzqdzq pierwszq czq5i protokolu, druga czq6i zostanie
sporzqdzona zgodnie z ust. 3.

2.

przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoSci przedmiotu Umowy z SIWZ,
dokumentacjq postqpowania lub ofertq Wykonawcy, Zamawiajqcy odm6wi odbioru
przedmiotu Umowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usuniqcie przez Wykonawcq
wad lub brak6w, nie dlu2szy ni2 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajqcy ma prawo odstqpii od Umowy w terminie 30 dni w czq6ci lub w calo5ci

W

z

winy Wykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania przedmiotu Umowy pruez Zamawiajqcego

Strony sporzqdzq drugq czqSi protokotu zdawczo-odbiorczego, w kt6rej zostanie
stwierdzona zgodno5i przedmiotu Umowy z Umowq i dokumentacjq postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego. W razie braku takiej zgodno6ci ust. 2 stosuje siq
odpowiednio. Podpisanie drugiej czq6ci protokolu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno6ci za wady z tytutu rqkojmi, kt6re ujawniq siq po
odbiorze.

Sa
1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
(slownie: ...) miesiqcy, liczqc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.

...

Najp6iniej do dnia sporzqdzenia drugiej czqsci protokotu zdawczo-odbiorczego, o kt6rej
mowa w S 3 Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego o zasadach eksploatacji oraz
ewentualnej ingerencji Zamawiajqcego w przedmiot Umowy, kt6re pozostajq bez
wplywu na Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy.

3.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiqzuje siq w

szczeg6lno5ci

do ka2dorazowej

nieodptatnej naprawy przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia przez Zamawiajqcego awarii lub usterki.
4.

W razie naprawy gwarancyjnej powiqzanej z dostarczeniem, wymianq lub naprawq
element6w wchodzqcych w sklad przedmiotu Umowy, okresy gwarancji na nowe,
wymienione lub naprawione elementy lub podzespoly biegnq od nowa

-

na zasadach
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okre6lonych przepisami prawa.

5s
1..

Do kontakt6w Zamawiajqcego i Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej Umowy sq
upowa2nione nastqpujqce osoby:

1)
2)
2.

ze strony Zamawiajqcego
ze strony Wykonawcy

-

-..., tel. ..., e-mail: ... ,

...,

tel. ..., e-mail: ... .

Strony sq zobowiEzane do ka2dorazowego wzajemnego poinformowania o zmianie
danych osoby lub os6b bezpo6rednio odpowiedzialnych za realizacjq niniejszej Umowy.

9e
1..

Zamawiajqcy mo2e obciq2yd Wykonawcq karq umowna:

1)

w wysoko(ci 0,2%o warto5ci przedmiotu Umowy brutto, o kt6rej mowa w 5 2 ust. L
w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy okre5lonego w
5 1 ust. 6

2)

-

za ka2dy dzie6 zwtoki,

w wysoko6ci tO% warto5ci przedmiotu Umowy brutto, o kt6rym mowa w 5 2 ust. 1,
w przypadku odstqpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajqcego lub Wykonawcq
z

winy Wykonawcy.

2.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczef na zasadach o96lnych
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienale2ytego wykonania Umowy
przekroczy kwotq zastrze2onych powy2ej kar umownych.

3.

W razie wystqpienia zwtoki w dostarczeniu, montaZu, rozmieszczeniu lub udostqpnieniu
kt6regokolwiek z egzemplarzy wyposa2enia, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zam6wienia, nie rezygnujqc
z zastrze2onej powy2ej kary umownej i odszkodowania.

5z
1,.

Zamawiajqcy przewiduje zmiany Umowy w nastqpujqcym zakresie:
1)

zmiana danych kt6rejkolwiek ze Stron, zzastrzeieniem 5 5 ust. 2;

2l

zmiana numeru rachunku bankowego, o kt6rym mowa w S 2 ust. 2;

3)

w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towar6w i

ustug

w

trakcie

realizacji Umowy.

2.

Zmiany, o kt6rych mowa w ust. L mogq byi dokonywane pod rygorem niewa2no6ci na
podstawie aneks6w do Umowy sporzqdzonych w formie pisemnej.
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t.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq maja zastosowanie postanowienia
Kodeksu cywilnego oraz ustawy

2.

-

Prawo zam6wie6 publicznych.

Wszelkie spory powstate w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy bqda
rozwiazywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia wtaSciwym bqdzie
wta5ciwy rzeczowo sqd powszechny w Biatymstoku.
Umowq niniejszq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJ{CY:

WYKONAWCA:
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PODLASKIE MtiZ[tJlvt

Formularz ofertowy
Ubiegajqc siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w postQpowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest dostawa wyposa2enia dworu z Bobry

Wielkiej wyposa2enia ekspozycyjnego

oraz wyposa2enia na potrzeby prowadzenia

warsztat6w i zajqd edukacyjnych, sktadam(-y) nastqpujqcq ofertq:

l.

lnronruaoe o Wvrorunwcv:

1.. Nazwa (firma) Wykonawcy:

l!.

2.

Adres Wykonawcy: .............

3.

Telefon:

4.

Faks:

5.

Nr rachunku bankowego:

6.

Nr wpisu do wlaiciwego rejestru lub ewidencji:

7.

Nr statystyczny REGON:

B.

Czy Wykonawca

jest ptatnikiem VAT:

9.

Czy Wykonawca

jest malym/Srednim przedsiqbiorcq:

CeNa

n tak

E nie

orenrowe (rnrrrnruru wveonu orenry NAJronzvsrNterszer):

Naleiy wypelnie czqii lub czqici, no kt6re Wykonowco sklada ofertq, o czqii nieobjqtq
ofertq wvkreilii.
11.1. Cena ofertowa w czq5ci
Cena ofertowa netto:

l- dostawa wyposaienia ekspozycyjnego:

Unia Europejska

E

na

iliLf,*,ii*,",

Po(llask[ o.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionatnego

.l

Zna k sprawy

Stawka podatku VAT:

: AD.267.2L2078

i:t::::::::::::::

.........

Kwota podatku VAT: .........
Cena

ofertowa brutto:

Cena ofertowa brutto (stownie):

|.2. Cena ofertowa w czq6ci ll

- dostawa wyposaienia

na potrzeby prowadzenia

warsztat6w i zaiq6 edukacyjnych:
Cena

ofertowa netto:

Stawka podatku VAT: .........
Kwota podatku VAT: .........
Cena ofertowa

brutto: ................

Cena ofertowa brutto (stownie):

Noleiy wypelnii czqii lub czqici, no kt6re Wykonawca sklado ofertq, a czqii nieobiqtq
ofertq wvkreilii.

lll.1.

W czeSci I

(dostawa wyposa2enia ekspozycyjnego) oferujq(-emy) termin

wykonania zam6wienia, przy zachowaniu terminu, kt6ry Zamawiajqcy wskazal
w pkt. lll. Slwz, tj. .................. (stownie:

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

.................)

dni kalendarzowych.

lll.2. W czqjci !l (dostawa wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w i zajqi
edukacyjnych) oferujq(-emy) termin wykonania zam6wienia, przY zachowaniu

terminu, kt6ry Zamawiajqcy wskazat w pkt. lll. SIWZ,

tj.

............".... (slownie:

....) dni kalendarzowych.

lV.

OrsnowaNy orRes cwanaNclr (rnweRruwr wvgoRu orrnw NAJronzvsrNlHszrJl:

Naleiy wypelnii czqii lub czqici, na kt6re Wykonowco sklada ofertq, o czqii nieobiqtq
ofertq wvkreilid,
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;V.1. W czesci I (dostawa wyposa2enia ekspozycyjnego) oferujq(-emy) okres gwarancji,
przy zachowaniu okresu, kt6ry Zamawiajqcy wskazal w pkt.

11.2. SIWZ,

(stownie:

tj. okres

...........) miesiqcY.

tV.2. W czegci tl (dostawa wyposa2enia na potrzeby prowadzenia warsztat6w i zajqi
edukacyjnych) oferujq(-emy) okres gwarancji, przy zachowaniu okresu, kt6ry

Zamawiajqcy wskazal

w pkt. 11.2. SIWZ, tj. okres

(stownie:

..........) miesiqcy.

V.

Oswnoczrrurr oowczAcr wvrorunnln pRzronnroru zaru6wrrnn pnzv uoznu poowvroNewc6w

O(wiadczam(y), 2e przedmiot zam6wienia planujq(my) wykona6 osobi6cie

/

przy

udziale podwykonawc6w*.
Zgodnie z pkt. tl.8 SIWZ wskazujq(-my), 2e*:

- do wykonania nastqpujqcych

czq6ci przedmiotu zam6wienia ................

zostanq zaanga2owani nastqpujqcy
podwykonawcy (noleiy wskozai

- do wykonania nastqpujqcych

co noimniei firmq / firmy

podwykonawciw):

czq5ci przedmiotu zam6wienia
zostanq

zaanga2owani podwykonawcy, kt6rych firmy nie sq wiadome na dzieri sktadania
niniejszejoferty.

Vl.

O5wnoczeNlr WvroNawcv oorvczAce ratrruNtcv pnzeostEetonsrwa

Oswiadczam(y), 2e* nastqpujqce informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz pkt. V|.12 SIWZ:

i wnoszq(-imy) o ich zachowanie do wytqcznejwiedzy zamawiajqcego.

Vll.

1.

lrurueoSwnoczerunWYrouewcY

f

I

zapoznali5my* siq ze specyfikacjq
zapoznalem
Oswiadczam(y), 2e zapoznatam
istotnych warunk6w zam6wienia nie wnoszq nie wnosimy* zastrze2efi do jej
postanowie6.

i

/
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2.

Oswiadczam(-y),

2e uzyskatam

/

uzyskalem

/

uzyskali5my* wszystkie informacje

konieczne do sporzqdzenia i wniesienia oferty.
3.

/

Oswiadczam(-y), 2e projekt umowy, stanowiqcy zalqcznik do SIWZ, zostat przeze mnie
przez nas* zaakceptowany i zobowiqzujq(-emy) siq, w przypadku wyboru naszej oferty,

do zawarcia umowy na

okre5lonych

w nim warunkach, w miejscu i

terminie

wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
4.

Oswiadczam(-y), 2e jestem

/ jeste6my*

przez czas wskazany w SIWZ,
5.

zwiqzana

/

zwiqzany

f

zwiqzani* niniejszq ofertq

tj. przez okres 30 dni, liczqc od terminu skladania ofert.

Oswiadczam(-y), i2 oferowana cena jest stala

i nie podlega negocjacji na czas trwania

umowy.
6.

O6wiadczam, 2e sktadajqc ofertq na czqSi lx wnioslem / wnioslam / wnie6li6my wadium
na zasadach okre5lonych w pkt. Vlll SIWZ, a w przypadku wniesienia wadium w formach

okre6lonych

w pkt. Vlll.z lit. b-e SIWZ*

zlo2ylam

/

zloiylem

/

zlo|yli(my w siedzibie

Zamawiajqcego.
7.

I

/

Oswiadczam, 2e wypetnitem wypetnilam wypelnili6my* obowiqzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. t4 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20L61679 zdnia 27 kwietnia

20t6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w

zwiqzku

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywV 951a6/WE (og6lne rozporzQdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.20L6, str. 1), wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe
bezpo6rednio lub po6rednio pozyskalem / pozyskatam / pozyskaliSmy w celu ubiegania
siq o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu.**
z przetwarzaniem danych osobowych i

8.

Pod groibq odpowiedzialno6ci karnej (art. 233 k.k.) oSwiadczam(-y), 2e zatqczone do
oferty dokumenty opisujq stan prawny ifaktyczny, aktualny na dziei otwarcia ofert.

9.

Cato6i oferty sktadam(y) na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

10.

Oswiadczam(y), 2e wyra2am(y) zgodq na otrzymywanie korespondencji
postqpowania drogq elektronicznq lub faksem:
ad res

w

trakcie

poczty elektron icznej (e-mai ) Wykonawcy:
I

numer faksu Wykonawcy:
n

umer telefonu kontaktowego Wykonawcy:

miejscowo56 i data

pod pis przedstawiciela Wykonawcy
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*

niepotrzebne skre5li6

** w przypodku gdy Wykonowco nie przekozuje donych osobowych innych ni| bezpoirednio
jego dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie stosowonio obowiqzku informocyinego,
4 lub ort. L4 ust. 5 og6lnego rozporzqdzenio o ochronie donych
osobowych, wykonawco nie skloda oiwiodczenia (zoleco siq wykreilenie oiwiodczenia).
stosownie

do ort. 73

ust.
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PODLASKIE MLJZEUIVI

KUr.t"uRY LUDOWH

M

O6wiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 Prawa zam6wief publicznych
DOTYCZACE SPETNIANIA WARUNK6W UDZIAIU

Na potrzeby postqpowania
w

o

W POSTEPOWANIU

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego

trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest dostawa wyposa2enia

dworu

z

Bobry Wielkiej

-

wyposaienia ekspozycyjnego oraz wyposa2enia na potrzeby

prowadzenia warsztat6w i zajq6 edukacyjnych, o6wiadczam, co nastqpuje:

Oswiadczam, 2e spetniam warunki udzialu w postQpowaniu okreSlone przezZamawiajqcego

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

miejscowoSd i data

Oswiadczam, 2e

w

podpis przedstawiciela Wykonawcy

celu wykazania spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu,

okre6lonych przez zamawiajqcego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, polegam
na zasobach nastqpujqcego/ych pod miotu/6w:

1,

Unia EuroPejska

Fundusze

Europejskie
Program Regionatny

EuropejskiFundusz
RozwojuRegionalnego

i)orl askie;.

Zna k
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Zalqcznik Nr 6 do SIWZ

w nastQpujacym zakresie:

podpis przedstawiciela Wykonawcy

miejscowo6i i data

oSwtAoczENtE DorYczAcE PoDANYCH INFoRMACJt:
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane
i

zgodne

z

w

powy2szych o6wiadczeniach sq aktualne

prawda otaz zostaty przedstawione

z

pelna Swiadomo6ciq konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajqcego w btqd.

miejscowo56 i data

podpis przedstawiciela Wykonawcy

Unia Europejska

Fundusze

Europejskie

EuropejsklFundus

Program Regionatny

Rozwoju Reglonatneso

Podlaskirr;;

Zna k sprawy
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Zalqcznik Nr 7 do SIWZ

PODLASKIE MUZEUM

KULTURY LUDOWEI

M

Oiwiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 Prawa zam6wief publicznych
DOTYCZACE PRZESTANEK WYKLUCZEN!A Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest dostawa wyposa2enia
dworu z Bobry Wielkiej - wyposa2enia ekspozycyjnego oraz wyposa2enia na potrzeby
prowadzenia warsztat6w i zajqi edukacyjnych, o6wiadczam, co nastqpuje:

Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
t2-23 Prawa zam6wie6 publicznych.

miejscowo66 i data

podpis przedstawiciela Wykonawcy

O(wiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na
podstawie art. ......... Prawa zam6wiefi publicznych (podoi mojqcq zastosowonie podstawq
wykluczenio spoirod wymienionych w art. 24 ust. L pkt L3-L4, L6-20 ustawy). JednoczeSnie
o$wiadczam, 2e w zwiqzku z ww. okoliczno5ciq, na podstawie aft.24 ust. 8 ustawy podjqtem
nastqpujqce Srodki naprawcze: ...............

miejscowoii i data

podpis przedstawiciela Wykonawcy

Unia EuroPejska

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalneso
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I AD.261,.27.2018

Zalqcznik Nr 7 do SIWZ

Oswiadczam, 2e nastqpujqcy/e podmiot/y, na kt6rego/ych zasoby powotujQ siq w niniejszym
postQpowaniu, tj.:
@odoe

pehq nozwq/firmq, odres, o tokie w zaleinoici od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/jq wykluczeniu z postQpowania o udzielenie zam6wienia.

podpis przedstawiciela Wykonawcy

miejscowodi i data

ZASOBY POWOTUJE SIE WYKONAWCA:

t-

Oswiadcza m, 2e nastqp ujqcy I e pod

miot/y, bqdqcy/e podwykonawcq/a

m

i

:

(podai pelnq nozwq/firmq, odres,

a takie w zaleinoici od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlegalE wykluczeniu

z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

podpis przedstawiciela Wykonawcy

miejscowo66 i data

Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane

w

powy2szych oiwiadczeniach sq aktualne

zgodne z prawdq otaz zostaly przedstawione
wprowadzenia zamawiajqcego w blqd.

i

miejscowo6i i data

z

petnq Swiadomo5ciq konsekwencji

podpis przedstawiciela Wykonawcy
2

Unia Europejska

Fundusze

Europejskie

Europe]sklFundusz
Rozwoju Reglonalnego

Program Regionalny

Zna k sprawy
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Zalqcznik Nr 8 do SIWZ

PODLASKIE MTJZEUN.l

OSwiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zam6wieri publicznych

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest dostawa wyposa2enia
dworu z Bobry Wielkiej - wyposa2enia ekspozycyjnego oraz wyposa2enia na potrzeby
prowadzenia warsztat6w i zajqi edukacyjnych, o6wiadczam, co nastqpuje*:

I

O$wiadczam,2e z wykonawcami, kt6rzy zlo2yli wtym postepowaniu ofertq, nie naleiq

do tej samej grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w
(Dz.U. z2OL7 r. poz. 229, z p62n. zm.).

miejscowo56 i data

I

podpis przedstawiciela Wykonawcy

2e z wykonawcami, kt6rzy zlo2yli w tym postqpowaniu ofertq, naleie
do tei samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.
Jednoczejnie w zalqczeniu do niniejszego o6wiadczenia przedkiadam dowody, 2e
powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w ww.
Oswiadczam

,

postqpowaniu.

miejscowoSi i data

podpis przedstawiciela Wykonawcy

* Wla5ciwq czq56 o5wiadczenia naleiy zaznaczye iwypelnid, niewta6ciwE wvkre6lid.
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