Cieszyn, dnia 11.04.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 209.000 EURO NA:

kontynuacje konserwacji technicznej sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze
budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. Regera 6, 43-400
Cieszyn

PROWADZĄCY: Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 3 znak sprawy
MC.D.020.3.2017 Dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego z dnia 28.03.2017 r.
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1- uPzp)
Zamawiającym jest:
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
tel: 33 851 29 32
fax: 33 851 29 33
e-mail: slawek@muzeumcieszyn.pl
strona internetowa: www.muzeumcieszyn.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2- uPzp)

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej uPzp oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych.
2.3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3- uPzp)

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja konserwacji technicznej sklepienia
w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
SIWZ.
3.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa
w art. 67 ust 1 pkt 7 uPzp.
3.6. Wspólny Słownik CPV: - 45.26.27.10 – Konserwacja fresków
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4- uPzp)

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 rok.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5- uPzp)

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
50 000 zł.
5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał
w sposób należyty minimum 2 konserwacje polichromii o wartości minimum
50 000 zł brutto.
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co
najmniej 1 osobą, która będzie realizowała zamówienie posiadającą
uprawnienia zawodowe w dziedzinie, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
oraz badań archeologicznych tj. prace konserwatorskie i prace
restauratorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w
dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy
magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: a) na kierunku
konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub b) w specjalności w zakresie
konserwacji zabytków - oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej
12-miesięczna praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania
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zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w dziedzinach nieobjętych
programem studiów wyższych, o których mowa powyżej.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych, finansowych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.3.1
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne, finansowe lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13–22;
- z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
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5.4.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.
5.4.2. warunki określone w pkt 5.1.2 musi spełniać, co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 5.1.2;
5.5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.
24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy.
5.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w oparciu o art. 24 ust
5 uPzp.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
(art. 36 ust. 1 pkt 6- uPzp)

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu) i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa
zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ;
6.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
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zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w pkt 6.1.1;
6.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 (oświadczenie o
grupie kapitałowej) do SIWZ.
6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał z
uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn nie będzie wzywał Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie
dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp.
6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub
oświadczenia są niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba,
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne
niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie
oryginału.
6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego
Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze
lub
osobę
(osoby)
upoważnioną
do
reprezentowania
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Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na
podstawie pełnomocnictwa.
6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7uPzp)

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej
otrzymania.
7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została
mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na
adres: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn Faks:
33 851 29 32 e-mail: slawek@muzeumcieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak
postępowania ZP.252.1.2017)
7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: ZP.252.1.2017
7.7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Sławomir Szewieczek – w zakresie proceduralnym – 33 851 29 33, faks 33 851
29 32, e-mail slawek@muzeumcieszyn.pl
Godziny pracy od 7:30 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
7.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
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7.9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(bip.muzeumcieszyn.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7.10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej
(bip.muzeumcieszyn.pl).
7.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej
stronie internetowej (bip.muzeumcieszyn.pl).
7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej
późniejsze oświadczenie zamawiającego.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8- uPzp)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9- uPzp)

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60
dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10- uPzp)

str. 8

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej
sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była
podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
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c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.13. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów
stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

(Wykonawców

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert.
10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn,
c) „OFERTA – usługi konserwatorskie” NIE OTWIERAĆ PRZED 28.04.2017r. do
godz. 9.30.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11uPzp)

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć w
terminie do dnia 28.04.2017r. do godziny 9.00 w sekretariacie Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (1 piętro). Oferty można
składać w godzinach urzędowania które dostępne są na stronie Zamawiającego.
11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017r. o godzinie 9.30 w siedzibie
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn.
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11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie
oznaczonej jak w pkt 10.15 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę,
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie
internetowej (www.muzeumcieszyn.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12- uPzp)

12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją całego zadania,
musi być podana w PLN.
12.2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT.
12.3. Cena powinna być określona w wysokości brutto.
12.4. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do
niniejszej SIWZ.

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13- uPzp)

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
l.p. Nazwa kryterium
1. Cena
2. Okres udzielonej gwarancji

Znaczenie kryterium (w %)
60
40
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13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
13.3. Punkty za kryterium „Cena na poszczególna część” zostaną obliczone według
wzoru:

Cena oferty najtańszej
----------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
13.4. Punkty za kryterium „Okres udzielonej gwarancji” zostaną przyznane w skali
punktowej do 40 punktów, w następujący sposób:
1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wydłużony o 12
miesięcy ponad minimum określone w SIWZ (tj. łączny okres gwarancji 48
miesięcy) otrzyma 15 pkt,
2) oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wydłużony o 24
miesiące ponad minimum określone w SIWZ (tj. łączny okres gwarancji 60
miesięcy) otrzyma 30 pkt,
3) oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wydłużony o
36 miesięcy ponad minimum określone w SIWZ (tj. łączny okres gwarancji 72
miesięcy) otrzyma 40 pkt.
W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ
minimum, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i
rękojmi na okres 36 miesięcy (jest to minimum wymagane w SIWZ) i taka wartość
będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. Oferta, w której Wykonawca nie
zaoferuje okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ minimum otrzyma 0 pkt w
niniejszym kryterium.
13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 po zsumowaniu stanowić
będą końcową ocenę oferty.
13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o
których mowa w pkt 13.6.
13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych
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kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z
niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14- uPzp)

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
14.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa
zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w ogłoszeniu o wyborze.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(art. 36 ust. 1 pkt 15- uPzp)

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1
pkt 16- uPzp), ORAZ ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY (art. 144
ust. 1 uPzp)
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16.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została za
najkorzystniejszą zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny
(np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może
spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych,
jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany
wybór Wykonawcy;
3) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy ulegnie zmniejszeniu w
przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku
podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie
zmianie;
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie
umowy;
5) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
16.3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne
wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych
zmian i ich uzasadnienie.

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17- uPzp)

W

TOKU

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
– “Środki ochrony prawnej”.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 - uPzp)
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18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w
złotych polskich/PLN.

19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8- uPzp)

JEŻELI

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
20.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
20.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, z
zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt 20.1. SIWZ, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
20.3. Zamawiający żąda, by przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca winien jest
również zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie.
Wykonawca winien jest również przekazać Zamawiającemu informację na temat
nowych podwykonawców, którym w terminie późniejszym zamierza powierzyć
realizację części zamówienia.
20.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
20.5. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w
projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
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W załączeniu:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,
4. oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4,
5. projekt umowy – załącznik nr 5,
6. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6,
7. opinia konserwatorska – załącznik nr 7.
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