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Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  
 
Z A T W I E R D Z A M dnia 28.02.2013r. 
 
Anna Czobodzi ńska-Przybysławska 

Dyrektor Muzeum 
 

Specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia 

 
Tryb post ępowania: przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.) poniżej 5 000 000 euro 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 
Roboty budowlane obejmuj ące : 

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 w ramach projektu pn.: 
„Restauracja zespołu dworsko – parkowego w Romanowi e 

będącego siedzib ą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.” 
 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓD ZTWA LUBELSKIEGO 
NA LATA 2007-2013 

OŚ PRIORYTETOWA VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA  
Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki  

 
Przetarg opublikowano : 

1) W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 83988- 2013; z dnia 28.02.2013r.  
2) Na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeumkraszewskiego.pl                           

28.02.2013r.  
3) Na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego  w dniu    28.02.2013r. 

 
 Opracował :  

mgr inż. Piotr Sławiński  
 
 

Romanów,luty2013 
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I. Informacja o Zamawiaj ącym 

 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Romanowie 
Romanów 25 

21-518 Sosnówka 
powiat bialski 
woj. lubelskie 

tel./fax. (83)3793014 
e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl 

www: http://www.muzeumkraszewskiego.pl  
 

1. osoba do kontaktów z Wykonawcami: p Anna Czobodzi ńska-Przybysławska – 
Dyrektor Muzeum.  

2. Dni pracy: poniedziałek – pi ątek od godz. 8:00 do godz. 16:00. 
 
 
 

II. Informacja Ogólne 
 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego; opłata za SIWZ wynosi 200 zł. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego, a także przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ. 

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian 
w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji 

elektronicznej. 
10. Rozliczenia dokonywane będą w walucie polskiej PLN. 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 PZP 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
14. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
15. Wykonawca mo że złożyć tylko jedn ą ofert ę 
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16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na 
formularzu ofertowym. w przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania 
żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie 
dotyczy”. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza 
jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia 
podwykonawcom. 

 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - 
Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy Pzp.  

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przepisy prawne reguluj ące podstaw ę wykonywania zamówienia: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DZ. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.); 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.); 

3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
ze zm.); 

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 ze zm.); 

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401); 

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
 

Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
 
45212313-3 - Muzea 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest montaż Systemu Telewizji Obserwacyjnej (Monitoringu 
Wizyjnego) – CCTV  wraz z system zliczania osób w pomieszczeniach Muzeum                         
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J.I. Kraszewskiego w Romanowie oraz montaż urządzenia przekazywania alarmów z 
Systemu Sygnalizacji Włamania po torze GSM w ramach projektu  pn.:  

„Restauracja zespołu dworsko – parkowego w Romanowi e 
będącego siedzib ą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.” 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
 
 

I. Lokalizacja 
 

Teren zespołu dworsko – parkowego  Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, 
Romanów 25,  21-518 Sosnówka  w obrębie działek nr ewid. 55,56,57 i 58/1. Teren objęty ścisłą 
ochroną konserwatorską. 
 
II. Stan istniejący. 

 
Na przedmiotowych działkach znajduje się murowany budynek muzeum, kaplica z 

kładką nad fosą, dwa budynki gospodarcze.  Dwór jest budynkiem parterowym, 
całkowicie podpiwniczonym z wejściem do piwnicy bezpośrednio z zewnątrz budynku z 
poddaszem użytkowym. Obiekt jest budynkiem murowanym z cegły pełnej, więźba 
dachowa drewniana o ustroju krokwiowo - płatwiowym, pokrycie dachu gontem 
świerkowym. Istniejący budynek obecnie pełni funkcję muzealną.  

III. Elementy do wykonania. 
 

• Kamera stacjonarna megapikselowa IP – w obudowie ko pułowej – 10 szt. 
• Kamera stacjonarna megapikselowa IP z – IR  w obudo wie kopułowej – 

3 szt. 
• Kamera dualna IP z IR w obudowie zewn ętrznej – 3 szt. 
• Mini kamera obrotowa IP – 2 szt. 
• PC-serwer do rejestracji i podgl ądu (do 5x2TB) 
• Monitor LCD min. 23,6” – 1 szt. 
• Switch 24 porty z automatycznym rozpoznawaniem szyb kości – 1 szt. 
• UPS – 2 szt. 
• monta ż modułu GSM wraz z telefonem przemysłowym oraz podł ączenie 

do istniej ącego SSWiN;  
• instalacja systemu zliczania osób odwiedzaj ących muzeum 

 
Szczegółowy opis techniczny instalacji telewizji obserwacyjnej zawarty jest w projekcie 
technicznym, STWiOR i  przedmiarze robót  stanowiących zał. do SIWZ. 
Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe a odwołanie się do nich ma 
na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń i 
koncepcji systemu. 

 
3. Wykonanie robót budowlanych. 

1) Roboty nale ży prowadzi ć w sposób umo żliwiaj ący normalne u żytkowanie 
pomieszcze ń muzeum ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadze nie 
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robót w taki sposób aby poprzez stosowanie odpowied nich narz ędzi  
wykluczy ć rozprzestrzenianie pyłu i kurzu.  

2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), wytycznymi 
określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

3) Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie maj ą na celu 
naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a maj ą jedynie za zadanie sprecyzowanie 
oczekiwa ń jakościowych i technologicznych zamawiaj ącego. 

4) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do 
zakończenia robót. 

5) Wykonanie robót b ędzie si ę uważać za zakończone, je żeli odbiór nast ąpi bez 
usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zas trzeżeń. 

6) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 

7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, świadectwa PZH). 

8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały 
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

9) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach: 

(a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowla nych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4.  Wyrób budowlany może być 
wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym 
i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5.  1. 
Wyrób budowlany nadaje si ę do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, je żeli jest oznakowany CE , co oznacza, że dokonano oceny jego 
zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  umieszczony w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo  oznakowany , z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem 
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo 
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także 
dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

(b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 
z 2006r.) cyt.: Art. 10.  Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie 
budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
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wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować 
przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówie nia. 

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na kwot ę kosztorysow ą brutto 
obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysach ofertowych do projektów 
budowlanych i Wykonawczych (dalej zwanych dokumentacją projektową ) i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR), a także 
zastrzeżeń wynikających z wydanej decyzji pozwolenia na budowę.  
Rozliczenie robót nast ąpi na podstawie faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych tj.:  
a) długo ść - w m, 
b) ilo ść – w szt., 
c) powierzchnia – w m 2 , 
d) obj ętość – m3  

w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 
2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a 

nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których pomimo usilnych starań 
Wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie 
zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym 
w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.  

3) Umowa będzie finansowana z następujących źródeł : 
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO WL - 70% - kosztów kwalifikowanych  
- środki własne Zamawiaj ącego - 30% kosztów kwalifikowanych  

4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną kosztorysową brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w 
jej obliczeniu ma znaczenie dla poprawności obliczenia ceny oferty. 

5) Postawą ustalenia wynagrodzenia umownego ( ceny brutto oferty ) będzie 
kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru 
robót, dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej 
specyfikacji, STWiOR, załączonej decyzji pozwolenia na budowę. 

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonane części. 
7) Zapłata za fakturę nastąpić może z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - 

do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej 
faktury przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru końcowego.  

8) Za wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć zakończenie realizacji inwestycji 
i dokonanie protokólarnego odbioru końcowego robót bez usterek. 

 

 
V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia :  
15 maja 2013r. 
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VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

A. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w post ępowaniu. 
1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1) jeśli posiada uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2), jeśli wykonał w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert [tj. od dnia 15 marca 
2008r. do dnia 15 marca 2013r .], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 80 000 zł brutto - 
Roboty polegające na instalowaniu systemów alarmowych i anten. 

3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3), w zakresie potencjału 
osobowego, jeśli dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi 
posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności: 
a) konstrukcyjno budowlanej lub architektonicznej w niezbędnym zakresie do 

kierowania robotami budowlanymi na obiektach objętych ochroną 
konserwatorską zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY 
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych – 1 osoba. 

b) instalacji i sieci elektrycznych – do kierowanie robotami budowlanymi – 1 
osoba. 

oraz posiadających wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 
4) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3), w zakresie potencjału 

technicznego, jeśli są mu dostępne narzędzia i urządzenia w celu realizacji 
niniejszego zamówienia.  

5) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 4), jeśli: 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł, 

b) posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 100 000 zł, 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia 
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu powinni 
łącznie wykazać się spełnianiem powyższych warunków. 
 

B. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźba kary;  

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie 
wyroku.  

  
 C. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania oferta; 

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postepowania;  

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), 
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
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prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie 
w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie 
z formułą „spełnia” – „nie spełnia”.  

 
 
VII. Opis sposobu porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 

 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie 
potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez 
Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem 
zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.   
Adres, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazano w punkcie 
I SWIZ.  Adres, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej Wykonawca wskazuje w 
formularzu ofertowym w punkcie 2. 
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza 
następujące osoby:  
a) Dyrektor Muzeum p. Anna Czobodzińska-Przybysławska - tel./fax. (83)3793014, 

e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl 
b) Menadżer Projektu – p. Piotr Sławiński tel. 514272679 
 
 
VIII. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć 

Wykonawcy do oferty. 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu 
Wykonawca zał ącza do oferty: 
1) Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

(jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie 
niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich 
partnerów lub ich pełnomocnika); zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 2a 
do niniejszej SIWZ. 

2) List ę podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacj ę o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 2c do niniejszej SIWZ. 

3) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik 3 do niniejszej SIWZ. 

4) Oświadczenie  stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane 
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uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie; zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej 
SIWZ. 

5) Wykaz  robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert [tj. od dnia 15 marca 2008 r. do dnia 15 marca 
2013 r.], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły 
odbioru lub inne); zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej 
SIWZ.  

6) W wypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowi ązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

7) Opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo-kredytowej , 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania  Wykonawca 
załącza do oferty: 
1) Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka 
podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego 
z partnerów); zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 2b do niniejszej SIWZ. 

2) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 2) – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt c) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania. Przepisy odnośnie terminów, o których mowa w pkt 3) stosuje się 
odpowiednio. 

3. Dokumenty składaj ące się na ofert ę: 
1) Formularz ofertowy wypełniony wg załączonego wzoru (załącznik 1). 
2) Dowód wniesienia wadium  (w formie określonej w rozdz. IX SIWZ).  
3) Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen 

jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów 
pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy 
podstawowego sprzętu i urządzeń, których Wykonawca będzie używał do 
wykonania przedmiotu zamówienia, 

4) Wzory podpisów osoby  (lub osób) uprawnionej do składania oświadczeń woli 
lub innych dokumentów: 
a) podpis skrócony tzw. Parafa ze wskazaniem osoby, której jest własnością, 
b) podpis czytelny: imię i nazwisko lub tylko nazwisko. 

5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do 
oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: 
a) Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy 

wykonawców, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie 

publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). 
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać 
podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów 
wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą 
stosuje się odpowiednio. 
 
 
Forma dokumentów i o świadcze ń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub 
kserokopii; 

2) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

 

Kopie dokumentów musz ą być potwierdzone „za zgodno ść z oryginałem” 
przez Wykonawc ę lub przez osob ę posiadaj ącą odpowiednie 
pełnomocnictwo. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 (Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. z 2009 r., Nr 
226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
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IX. Wymagania dotycz ące wadium 
1. Ustala si ę wadium w wysoko ści: 1 000,00 zł. Kserokopię dowodu przelewu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

pieniądzu - wadium w formie pieniężnej należy wnie ść przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego, w Banku Spółdzielczym w Wisznicach O/Sosnówka 

nr konta 92 8055 0006 0200 1049 2002 0001 
dopiskiem na blankiecie przelewu: „wadium na – System Monitoringu 
Wizyjnego ”; 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień 
i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 

4. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed 
nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 

5. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2-5, do oferty 
należy dołączyć oryginał. 

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
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1) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
15. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie 

przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. 
w przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie 
możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony 
z postępowania. 

16. W treści gwarancji i poręczeń muszą być w szczególności zawarte następujące 
informacje: 
1) nazwa i adres Zamawiającego; 
2) oznaczenie numeru postępowania; 
3) określenie przedmiotu zamówienia; 
4) nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Wadium musi by ć wniesione najpó źniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 
tj. do dnia 15.03.2013 r. do godz. 11.00  

 
 

X. Termin zwi ązania ofert ą. 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z terminem wskazanym jako termin 
składania ofert. 

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

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalne 

tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 
 

XI. Sposób przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę należy zło żyć w opakowaniu opisanym nast ępująco:  
 

Adres Zamawiaj ącego  
 

 

Oferta – Przedmiot przetargu:  
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  

W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 
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nie otwiera ć przed 15.03.2013  r. godz. 11.15  
 

 

Adres składaj ącego ofert ę 

 
1) Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
2) Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 
3) Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną. 
4) Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną. 
5) Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką. 
6) Zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP zamawiający żąda aby w punkcie 9 oferty wykonawca 

wskazał, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, 
7) Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem 

terminu składania ofert. 
8) Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 
9) Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak 

składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
10) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego 

uprawnioną. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone – za zgodność 
z oryginałem – przez osobę do tego uprawnioną. 

11) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia waru nków zostanie wykluczony 
z post ępowania, a jego oferta odrzucona. 

12) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do 
reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej przez notariusza.  

13) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 
przedmiotowego postępowania i Zamawiającego. z treści pełnomocnictwa powinien 
wynikać zakres umocowania. 

 
2. Tajemnica przedsi ębiorstwa: 

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno); 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

 
3. Informacje pozostałe: 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofert ę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ; 
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej zgodnie 

z wzorami załączonymi do SIWZ 
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 
 

1. Oferty należy składać do dnia 15.03.2013r. do godziny 11.00 w sekretariacie 
Muzeum. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2013r. o godzinie 11.15 w siedzibie 
Zamawiającego, sala konferencyjna. 

3. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) 
w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.  

2. Cena oferty ma obejmować wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i 
wynikać z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, metodą 
uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników 
produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz 
stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, których Wykonawca 
będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty musi obejmować także inne koszty konieczne do poniesienia celem 
terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania 
i utylizacji materiałów z rozbiórki, koszty doprowadzenia terenu do stanu 
poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich 
pomiarów i sprawdzeń zamontowanych urządzeń.  

4. Cena ofertowa powinna obejmować także: 
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 
2)  koszty wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 
3) ewentualne wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  
4) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu 

pierwotnego, 
5) koszty zajęcia pasa drogowego, które stanowią ciężar Wykonawcy. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy błędy i pomyłki zgodnie z art. 87 
ustawy PZP 
6. Rażąco niska cena: 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny; 

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 
dostępne dla Wykonawcy; 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 



  SIWZ strona 17 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryt eriów oraz 
sposobu oceny ofert. 

 
1. Ocena ofert:  

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu 
następującego kryterium:  

Cena wykonania zamówienia – 100 % 
 

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania całości robót objętych 
zamówieniem. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt.  
Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg 
wzoru:  

 

C=
Cmin

Cbad

∗100  

 
 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 
 
Opis:  

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 
3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej n astąpi zgodnie z art. 92 

ustawy Pzp. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając informację o których mowa w art. 92 
ust. 1 ustawy PZP. 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 
 

XV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć dopełnione przez 
Wykonawc ę w celu zawarcia umowy 

 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi 
dokumenty potwierdzające prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
osób ze strony Wykonawcy, które będą skierowane do realizacji przedmiotu 
zamówienia 

3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiaj ący przed zawarciem umowy wymaga przedło żenia 
umowy reguluj ącej współprac ę tych wykonawców. 
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XVI. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania 

umowy. 
 
1. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiaj ący ustala zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy w wysoko ści 

5% ceny ofertowej. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy w formie 
gwarancji, je żeli oferta została zło żona wspólnie przez kilku Wykonawców, 
w tre ści gwarancji musz ą być dokonane nast ępujące stwierdzenia:  

1) wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę; 
2) że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny 

przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;  
3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę 
któregokolwiek z Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie; 

4) termin ważności. 
5. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości 

przed zawarciem umowy. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiaj ącego.  
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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 za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. 

10. Zamawiający zwróci 80 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić 
będzie 20 % wysokości zabezpieczenia. 

12. Kwota, o której mowa w pkt. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do 

treści zawieranej umowy 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 

6 do SIWZ. 
2. W celu dokonania przewidzianych w umowie zmian należy podać: sposób ich 

inicjowania, sposób wprowadzania i możliwe skutki. Inicjowanie może nastąpić przez 
Zamawiającego albo Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki 
powinien zawierać: 

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach i według wzoru stanowiącego załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, 
7. W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości 

i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 

8. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ 
oraz danych zawartych w ofercie. 

9. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na 
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do 
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy. 
 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej 
Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dział VI, rozdziały 1-4 (art. 
179 – 198) ustawy Pzp. 

2. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 5 000 000 euro 
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP. 

3. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

 
 

XIX. Załączniki do specyfikacji 
 
nr 1 – formularz „OFERTA”, 
nr 2a,2b,2c – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 1Pzp, art. 24 

ust. 2 pkt 5) Pzp, 
nr 3 – Wykaz osób 
nr 4 – Wykaz robót budowlanych 
nr 5 – Wzory podpisów, 
nr 6 – Wzór umowy, 
nr 7 – dokumentacja projektu (Projekt techniczny, STWiR, przedmiar) w wersji 

elektronicznej. 
nr 8 – Wzór oświadczenie o udzieleniu niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY Wykonawcy 
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:  

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 
Tryb post ępowania: przetarg nieograniczony 

 
1. Dane dotycz ące Wykonawcy: 
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba……………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………………….. 
 
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 
 
nr NIP ………………………………………….……………………………………………………. 
 
nr REGON ……………………………………….…………………………………………………. 
 
2. Dane dotycz ące Zamawiaj ącego:  

 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Romanowie 
Romanów 25 
21-518 Sosnówka 

 
tel./fax. (83)3793014 

 
3. Zobowi ązania Wykonawcy 

Zobowi ązuję się wykona ć przedmiot zamówienia za cen ę: 
 

 
Cena wykonania brutto: ……………………. zł 

 
(słownie: ……………………………………………………………….............…………………)  

w tym 23% VAT tj.:.…............................... zł 
 

4. Oświadczenia Wykonawcy: 
1) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:  

 
15 maja 2013 r. 
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2) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na wykonane roboty 
budowlane i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego, 

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 15.04.2013 r. 
4) zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………  
5) poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł w formie 

……………………....................……………………............................. 
6) Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 
7) oświadczam, że w przypadku udzielenia mi zamówienia publicznego: 

a) udzielę 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty 
i zamontowane urządzenia, 

b) sporządzę dokumentację powykonawczą, 
c) sporządzę inwentaryzacji geodezyjną przedmiotowych robót, 
d) uporządkuję terenu po zakończeniu robót, 

8) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia 
i dokumenty:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ). 
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Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składaj ących ofert ę:  
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………… 
Stanowisko ……………………………………......…………………………………………… 
Telefon.....………………… Faks ………………………. 
Zakres umocowania:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Zastrze żenie Wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................…… 

 
7. Inne informacje Wykonawcy:  

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

 
8. Zwrotu wadium wniesionego w pieni ądzu nale ży dokona ć na nasze konto:  

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

 
9. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom**:  
……………………………………………………………………………………………….. 
 

………………..........…………………………………… 
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 

 
 
data .............................. 
 
 
** w przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, 
należy zamieścić informację „nie dotyczy 
 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2a 
  
  
 

 
 

  
 

 
OŚWIADCZENIE – SKŁADANE  PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  WYKONAWCÓW  

SKŁADAJ ĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNĄ LUB  WYKONAWCĘ SKŁADAJ ĄCEGO OFERTĘ 
SAMODZIELNIE 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  – 
W TRYBIE ART. 44 W ZW. ART. 22 UST. 1  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW   

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn.: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 
Nazwa Wykonawcy*: . . . . . . . . . . 
 
Adres Wykonawcy:  . . . . . . . . . 
 
 
Oświadczam, że ……………………........................................................................…..**  
 
spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawa) dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 

. 
 
............................................................... 
 (miejscowość i data) 

 

 
………………………………………………… 

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy) 

  
 

* - w przypadku składania oferty przez Wykonawcę samodzielnie należy wpisać dane Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej dane 
pełnomocnika Wykonawców. 
 
** - w przypadku składania oferty przez Wykonawcę samodzielnie należy wpisać dane wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej nazwą Wykonawcy 
będzie pełna nazwa konsorcjum. 

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 2b 

 
 
 
 

  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE  PRZEZ KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW  SKŁADAJ ĄCYCH OFERTĘ 
WSPÓLNĄ LUB  WYKONAWCĘ SKŁADAJ ĄCEGO OFERTĘ SAMODZIELNIE 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

O braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post ępowania na podstawie 

okoliczno ści, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo za mówie ń publicznych 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn.: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 
Nazwa Wykonawcy*: . . . . . . . . . . 

Adres Wykonawcy:  . . . . . . . .  

Numer telefonu: …………………… 

Numer faks:…………………………. 

e-mail: ……………………………… 

Oświadczam, że wobec .......................................................................................* nie 

zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), które zostały podane przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. B i C SIWZ. 

................................................................ 
 (miejscowość i data) 

       ………………………………………………… 
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
* - wpisać nazwę Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 2c 

 
 
 
 

  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE  PRZEZ KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW  SKŁADAJ ĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNĄ 
LUB  WYKONAWCĘ SKŁADAJ ĄCEGO OFERTĘ SAMODZIELNIE 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

o zajściu okoliczno ści, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pr awo 

zamówie ń publicznych 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn.: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 
Nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . 

Adres Wykonawcy:  . . . . . . . .  

Numer telefonu: …………………… 

Numer faks:…………………………. 

e-mail: ……………………………… 

Oświadczam, że wobec .......................................................................................(nazwa 

Wykonawcy) zachodzą/nie zachodzą* okoliczności określone w art. 24 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

ze zm.), które zostały podane przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. C pkt. 5) SIWZ. 

................................................................ 
 (miejscowość i data) 

       ………………………………………………… 
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 
odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robo tami budowlanymi 
Przystępuję do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.: 

 
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  

W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 
 
 
Lp.  Imię 

i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynno ści 

Opis kwalifikacji 
zawodowych 

i wykształcenia 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     

     

 
Oświadczam  że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają 
wymagane uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 

 
 
..........................., dnia ..................2013 r.  
     

                                                                 ......................................................  
 ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 4 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przystępuję do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.: 

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 
Lp.  

Nazwa 
zamawiaj ącego 

Rodzaj  
robót 

budowlanych 

Wartość robót 
budowlanych 

Data i  miejsce 
wykonania 

     

     

     

     

     

 
W celu wykazania, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone do niniejszego wykazu dołączam: 
1. …................... 
2. ....................... 
3. ....................... 
 
 
 
..........................., dnia ..................2013 r.  
     
 

......................................................  
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wzory podpisów osoby (lub osób) uprawnionej do skła dania 
oświadcze ń woli lub innych dokumentów  
 
 
 
 
1. podpis skrócony tzw. a ze wskazaniem osoby, której jest własnością, 

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

2. podpis czytelny: imię i nazwisko lub tylko nazwisko. 
 
 
.................................................................................................. 
 
 
 
..........................., dnia ..................2013r.  
     
 

......................................................  
 ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 

 
 
 

WZÓR UMOWY  
 

UMOWA Nr ........ / 2013r. 
 

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 
w Romanowie, Romanów 25 , 21-518 Sosnówka, powiat bialski  - zwane dalej w 
treści umowy Zamawiaj ącym  reprezentowanym przez : 
1. p. Annę Czobodzińską-Przybysławską – Dyrektora Muzeum 
przy kontrasygnacie Gł.Księgowego  p. Grażyny Wojciechowskiej  
a  
......................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………........ 
pod nr ….., NIP: ________ - ________ - _________, REGON 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawc ą  
reprezentowane przez:  
......................  
...................... 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) została zawarta umowa 
o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

obejmujące : 

 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

 
§ 2 

Terminy 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy określa się na dzień .................... 2013 r. 
2. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 
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1) Przekazanie placu budowy: do ............................... r. 
2) Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

do dnia 15 maja 2013 r.  
3. Za wykonanie przedmiotu umowy nale ży rozumie ć rzeczowe zako ńczenie 

realizacji inwestycji wraz z dopuszczeniem do u żytkowania. 
 

§ 3 

Zobowi ązania stron 

1. Wykonawca zobowi ązuje si ę do: 
a) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 

określonymi w SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami 
ochrony środowiska, BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

b) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych 
i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, 

c) przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego 
ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy 
na koszt własny, 

d) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, 
e) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń 

p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności 
materialnej, 

f) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami 
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

g) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające 
w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez 
Wykonawcę, 

h) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody 
wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, 
pracowników Zamawiającego i osób postronnych, 

i) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

j) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 
odpadów na koszt własny, 

k) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii, 

l) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

m) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń, 
n) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie 

trwania robót w uzgodnionym przez Strony w terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia, 

o) opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót, 
p) uzyskania na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, lub zgłoszenie do 

PINB zakończenia robót, 
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q) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na 
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

r) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu 
przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru robót. 

2. Zamawiaj ący zobowi ązany jest do:  
a) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy 

oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie 
określonym przepisami, 

b) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
c) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,  
d) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 
e) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za realizację umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
kosztorysowe zgodnie z ofertą w wysokości ........................….................................. 
złotych brutto słownie: .................................................................................... w tym 
podatek VAT 23% wynosi ............................................................................. złotych. 

2. Nie przewiduje się częściowych obiorów robót.  
3. Podstawą rozliczenia całkowitego wykonania robót i wystawienia faktur VAT będzie 

protokół końcowy odbioru robót sporządzony przez komisję Zamawiającego. 
4. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego 

przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od dnia 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót i doręczenia faktury VAT.: 
Bank: ............................................................................................... 
Nr rachunku: .................................................................................... 

5. Zamawiający zastrzega, iż format faktur wystawianych przez Wykonawcę powinien 
odpowiadać formatowi A4. 

 
§ 5 

Roboty dodatkowe i uzupełniaj ące 

1. Roboty dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 5 bądź uzupełniające, o których 
mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli nie ujęte 
w dokumentacji i nie wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów 
technicznych, które ewentualnie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu umowy i są 
konieczne do jej wykonania, mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego 
zamówienia, a ich rozliczenie nastąpi wg kosztorysu powykonawczego 
sporządzonego w oparciu o nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie 
czynników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym. 

2.  Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych winna być stwierdzona 
w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 

3. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych musi być potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy przez osobę wykonującą nadzór autorski 
w przypadkach przewidzianych prawem. 
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§ 6 

1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, świadectwa PZH). 

3. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach:  
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)  
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 

z 2006r.)  
4. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały 

i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach. 

6. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, 
świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi 

robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy: 
1) .................................... 
2) ....................................  

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ 
z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach 
określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym:  
1) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej, 
2) przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3) Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy 
podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.  

4) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie 
zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że będą obowiązywały kary umowne związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
A. Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy i prac, o których mowa w §1 
niniejszej umowy i/lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §4 umowy po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 
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b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy. 

B. Zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy - karę umowną 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy,  
b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy, 

spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego – karę umowną 
w wysokości 0,1.% wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy . 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną. 

 
 

§ 9 
1. Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które 

będą powołane pisemnie:  
a) Inspektor nadzoru – Pan/i ................... posiadający uprawnienia budowlane nr ............ 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan/i.......................................... 
powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie prowadził Dziennik Budowy. 
4. W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu 
dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich 
zakrycia bez obowiązku zapłaty w tej części ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru 
dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót 
sporządzany będzie protokół odbioru częściowego robót. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od 
daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru. 

6. Powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni 
robocze przed dniem odbioru. 

7. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację 
podwykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących 
przedmiotem odbioru, protokoły badania szczelności. 

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

 9. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 
do czasu ich usunięcia, 
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b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych 
kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są mało 
istotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót. 

11 .Do dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół 
odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, 
a w szczególności: 
a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
e) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, 

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją Wykonawczą, 
f) wykaz ujawnionych wad lub usterek, 
g) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek, 
h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 

w odbiorze, 
i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 

w odbiorze. 
 

§ 10 
Rękojmia i gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane 

i zamontowane urządzenia stałe. 
2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z tytułu rękojmi za wady na 

zasadach określonych w art. 568 kc 
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 

rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin 
rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady 
lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania 
zgłoszenia. 

6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może 
naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny ofertowej tj................. 
zł w formie ...................... 



  SIWZ strona 36 

2. Strony postanawiają, że 80 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 
30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 20 % należnego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji 
Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót 
i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady . 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego 
utrzymywania. 

§12 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści 
oferty w zakresie terminu realizacji zadania:  

1) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 
a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach 
wymienionych w § 67 ust. 5 ustawy PzP 

3) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, 
4) na skutek wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 
5) na skutek jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych 

przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy 
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

6) Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: 

a) przekazania dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany, 
b) zmiany terminu dokonania prób końcowych, 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści 
oferty w zakresie ceny: 

a) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na 
roboty budowlane,  

3. w celu dokonania przewidzianych w umowie zmian należy podać: sposób ich 
inicjowania, sposób wprowadzania i możliwe skutki. Inicjowanie może nastąpić przez 
Zamawiającego albo Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki 
powinien zawierać: 

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem ) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

5. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiaj ącemu przysługuje prawo odst ąpienia od umowy:  
1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 umowy 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich zgodnie z harmonogramem 
rzeczowym realizacji robót pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 
miesiąc. 

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru, 
5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie 

nastąpiła poprawa ich wykonania. 
W przypadku określonym w pkt. 1 lit. 2) – 5), odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odst ąpienia od umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia je żeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru 
robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4.  Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy 
z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało 
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 
uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 
w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych oraz 
odszkodowania. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy PZP. 
2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu 

Powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym  dla Zamawiającego i  
Wykonawcy  
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§ 17 
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 
2. Oferta Wykonawcy, 
3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
 
 
 
 Zamawiaj ący      Wykonawca 
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Załącznik nr 8 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o udzieleniu  zasobów niezb ędnych do wykonania zamówienia: 

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 

 

Nazwa podmiotu:  . . . . . . . . 

Adres podmiotu:  . . . . . . . .  

Numer telefonu: …………………… 

Numer faks:…………………………. 

e-mail: ………………………………  

Oświadczam, że zobowiązuję się udzielić wiedzy i doświadczenia*, potencjału 

technicznego*, osób zdolnych do wykonania zamówienia*, zdolności finansowych*  

osobie/firmie: 

..........................................................................................................................na wykonanie 

wyżej wymienionego zadania w formie zamówienia publicznego. 

Oświadczam, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem*, potencjałem technicznym*, 

osóbami zdolnymi do wykonania zamówienia*, zdolnością finansową*  odpowiednimi do 

wykonania prac w zakresie wymagań SIWZ. 

Oświadczam równie ż iż, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust . 1, 2 

Ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych. 

 

……………………………… 
miejscowość i data 

 
....…………………………………… 

podpis i pieczęć udzielającego zasobów 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
 


