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1. ZAMAWIAJĄCY 

 
1.1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) 

ul. Pańska 3  
00-124 Warszawa  
adres strony internetowej: www.artmuseum.pl 
e-mail: info@artmuseum.pl lub tomasz.blazej@artmuseum.pl 
tel.: +48 22 596 40 21 
fax: +48 22 596 40 22   

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”). Szacunkowa wartość zamówienia 
nie przekracza wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartości kwoty 193.000€  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres trwania umowy usług kurierskich. W 
szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.1.1. transport przesyłek o zakresie wagowym: powyżej 50g do 500kg, do krajów 
Europejskich, Ameryki Północnej, Japonii oraz na terenie Polski według szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ oraz tabela nr 1) 

3.1.2.  ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty każdej przesyłki: 
3.1.2.1.  dokumentowej do wartości odtworzenia dokumentów, tj. do kwoty 2000 zł, 
3.1.2.2. paczki w ramach usługi na terenie Polski, bez względu na wielkość i wagę na 

kwotę do 500 zł 
3.1.2.3. paczki w ramach usługi o zasięgu międzynarodowym prowadzonej transportem 

drogowym – równowartość 10 euro (według kursu z dnia szacowania szkody) za 
każdy 1 kg paczki. 

3.1.2.4. paczki w ramach usługi o zasięgu międzynarodowym prowadzonej transportem 
lotniczym – równowartość 20 euro (według kursu z dnia szacowania szkody) za 
każdy 1 kg paczki. 

3.1.3. dostarczenie Zamawiającemu opakowania na każdą przesyłkę 
3.1.4. załadunek paczki w miejscu odbioru na własny środek transportu oraz rozładunek w 

miejscu dostarczenia przesyłki. 
3.2. CPV: 64100000-7: usługi kurierskie. 

 
4. Termin realizacji zamówienia: do wyczerpania przewidzianego zakresu rzeczowego i 

ilościowego przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia zawarcia umowy. 
Terminy wykonywania poszczególnych zleceń jednostkowych (czas dostawy) w ramach 
umowy zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 
do SIWZ) 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu: 
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7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 
przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, żaden z 
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zaś 
warunki podane pkt 7.1 wykonawcy mogą spełnić wspólnie. 

 
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

8.1. Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą iż 
wykonali lub wykonują w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi pocztowe lub 
kurierskie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto); 

 
 
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi 

dołączyć do oferty: 
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ); 
9.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy;  

9.1.3. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2 składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przy czym dokument ten musi być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

9.4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt 
9.1.1. wykonawcy składają łącznie, dokument, o którym mowa w pkt 9.1.2 składa każdy z 
wykonawców, zaś dokument, o którym mowa w pkt 9.1.3 wykonawcy mogą składać łącznie. 

9.5. Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii (oprócz 
dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3 który musi być złożony w oryginale). Dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą “za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
 

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt otrzymania faxu. 

10.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, kierując zapytania na piśmie lub faksem, na adres lub numer faksu 
wskazany w pkt 1 SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na dwa 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.  

10.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie przesłana 
wszystkim wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której Zamawiający 
umieścił treść SIWZ. 

10.4. Postępowanie toczy się wyłącznie w języku polskim. 
10.5. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest: 

 - w sprawach formalnych oraz opisu przedmiotu zamówienia: Tomasz Błażej – Kierownik 
Operacyjny, 

 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

13.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej 
oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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13.2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku 
polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z 
tłumaczeniami na język polski. 

13.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno 
być dołączone do oferty, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty.  

13.4. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która powinna zawierać nazwę i adres 
wykonawcy oraz informację o treści: „Oferta na usługi kurierskie dla Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2010 - NIE 
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.02.2011 r., GODZ. 12.30”. 

13.5. Oferta składa się z: 
13.5.1. wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 
13.5.2. wypełnionego formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
13.5.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ. 
13.5.4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaga się 

przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu 
ustalenia zasad reprezentacji.  

13.5.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie 
wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

13.6. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca 
powinien złożyć niniejsze informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zastrzeżenie niniejszych informacji może 
nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 13.4, a 
koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

14.1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2011 r., do godz. 12.15, w siedzibie 
Zamawiającego. 

14.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
 
15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
15.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2011 r., o godz. 12.30, w siedzibie 

Zamawiającego. 
 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

16.1. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) wskazuje cenę obejmującą 
całość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1 niniejszej SIWZ oraz 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabela nr 1), stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem przewidywanych ilości świadczeń w okresie realizacji 
umowy. 

 
16.2. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie mają charakter ryczałtowy i powinny zawierać wszelkie 

koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania świadczenia jednostkowego, uwzględniać 
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koszty opakowania, ubezpieczenie oraz jeżeli to wynika z opisu dodatkowe opłaty związane z 
ekspresową realizacją usługi. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą 
dokonywane na podstawie cen jednostkowych odpowiednio dla przesyłek ekonomicznych 
albo ekspresowych, zawartych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 
16.3. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich. Wykonawca podaje cenę brutto zawierającą 

podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany 
jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

16.4. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do 
uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, 
Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego 
(obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający 
będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. 

 
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
 
17.1. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku 

niniejszego postępowania, prowadzone będą w złotych polskich. 
 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
18.1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (waga: 100 %). 
18.2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena: 

 
   cena najtańszej oferty 

Pc = ---------------------------------- x 100 pkt 
cena oferty badanej     

 
18.3. Oferta Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, zostanie wybrana do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 
 

19. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
19.1. Zamawiający, po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
19.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

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

19.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

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

19.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
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19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 19.1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
20. UMOWA 
 

20.1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania od wyboru oferty najkorzystniejszej w 
niniejszym postępowaniu zostanie zawarta niezwłocznie umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego, zawierająca wszystkie istotne postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 3 
do SIWZ. 

20.2. Załączniki do umowy stanowić będą: opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem 
cenowym. 

20.3. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia: 

20.3.1. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT; 

20.3.2. Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do 
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 
wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy; 

20.4. Wszystkie postanowienia, o których mowa w pkt 20.3, stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

20.5. Nie będzie stanowić zmiany umowy przesunięcie w ramach przewidywanych ilości przesyłek 
do 10% wartości każdego rodzaju przesyłek (z uwzględnieniem zakresu wag, szybkości 
doręczenia i miejsca dostarczenia). 

 
21. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy Pzp., tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawcy, któremu udzieli 
zamówienia w drodze niniejszego przetargu nieograniczonego. 
 
22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu Zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej 
ustawy. 
 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 
Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym. 
Załącznik nr 2 -   Wzór formularza oferty.  
Załącznik nr 3 –  Istotne postanowienia umowne. 
Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 5 –  Wzór wykazu wykonanych usług 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Podpis osoby uprawnionej do 
 reprezentowania Zamawiającego 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  
 

Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2010 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z FORMULARZEM 
CENOWYM 

 
Przedmiotem zamówienia są krajowe, miejskie oraz międzynarodowe usługi kurierskie świadczone na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, zwane dalej 
„usługami”, wg poniższych tabel: 
 
W tabeli poniżej  znajdują się rodzaje przesyłek kurierskich, jakie będą zlecane wykonawcy oraz przewidywane ilości przesyłek, określone w oparciu o analizę potrzeb. 
Podane ilości przesyłek stanowią jedynie podstawę do wyliczenia ceny oferty i porównania ofert, dlatego nie mogą stanowić podstawy roszczenia o wykonanie 
zobowiązania ani we wskazanym zakresie rzeczowym, ani ilościowym. 
 
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od siedziby/miejsca zamieszkania adresata przesyłki: 

1. Na terenie miasta Warszawy (serwis miejski) czas realizacji zamówienia jednostkowego - do 3h, przy zgłoszeniu do godz. 15:00. 
2. Serwis krajowy (na terenie Polski): 

a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji: na następny dzień roboczy do godz. 17:00 
b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji na następny dzień roboczy do godz. Gwarantowane zaznaczonej na liście 

przewozowym 009:00,10:00 lub 12:00 
3. Serwis na terenie Europy: 

a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji 2-3 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 12:00 
b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 17:00, czas realizacji 1-2 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 

09:00,10:00 i 12:00 
4. Serwis na terenie krajów Ameryki Północnej: 

a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji 5-9 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 12:00 
b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 17:00, czas realizacji 1-2 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 

09:00,10:00 i 12:00 
5. Serwis na terenie Japonii: 

a. Ekonomiczny - zgłoszenie maksymalnie do godziny 18:00, czas realizacji 5-9 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 12:00 
b. Ekspresowy - zgłoszenie maksymalnie do godziny 17:00, czas realizacji 1-2 dni roboczych, doręczenie w ciągu dnia lub gwarancja godzinowa do 09:00, 

10:00 i 12:00. 
6. Zgłoszenia dokonane po wskazanych godzinach będą realizowane od następnego dnia roboczego. 
7. Do krajów europejskich w rozumieniu niniejszej SIWZ zalicza się: 

a. Kraje UE; 
b. Norwegię; 
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c. Islandię; 
d. Wszystkie kraje „byłej Jugosławii”; 
e. Szwajcarię; 
f. Białoruś; 
g. Ukrainę; 
h. Mołdawię; 
i. Europejską część Rosji (wraz z Moskwą); 
j. Izrael; 
k. Liban. 

8. Do krajów Ameryki Północnej w rozumieniu niniejszej SIWZ zalicza się: 
a. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; 
b. Kanadę; 
c. Meksyk. 

9. Japonia oznacza terytorium Japonii. 
 
                                Tabela określająca ilości przesyłek oraz kierunki nadania 

 a b c d e = c *d f g h = f * g i = e + h 

1 

 
 
 

Miejsce 
dostawy 

 
 

Waga 
i rodzaj przesyłki: 

 
Przewidy-
wana ilość 
przesyłek 
ekonomi-
cznych w 
skali 24 

miesięcy 
(szt.) 

 
Cena 

jednostko
wa brutto 

dla 
przesyłek 
ekonomi-

cznych 
[PLN] 

 

Cena 
całkowita 
brutto dla  

wszystkich 
przewidy-
wanych 

przesyłek 
ekonomicz

nych 
[PLN] 

 

Przewidy-
wana ilość 
przesyłek 
ekspreso-
wych w 
skali 24 

miesięcy 
(szt.) 

 
Cena 

jednostko-
wa brutto 

dla 
przesyłek 
ekspreso-

wych 
[PLN] 

Cena 
całkowita 
brutto dla 

wszystkich 
przewidy-
wanych 

przesyłek 
ekspreso-

wych 
[PLN] 

Suma cen 
całkowi-
tych za: 

przesyłkę 
ekonomicz

ną i 
ekspresową 

[PLN] 

2  
 
 
 
 
 

M. St. 
Warsza

powyżej 50 g do 250 g 150   50    

3 
powyżej 250 g do 5 kg 

 
50   20    

4 powyżej 5 kg do 50 kg 25   15    
5 powyżej 50 kg do 150 kg 10   3    

6 powyżej 150 do 500 kg 4   2    



 3 
 

wa 
7 

 
 

Polska 

powyżej 50 g do 250 g 120   30    

8 
powyżej 250 g do 5 kg 

 
80   20    

9 powyżej 5 kg do 50 kg 20   10    
10 powyżej 50 kg do 150 kg 10   5    
11 powyżej 150 do 500 kg 2   1    
12 

Kraje 
Europej

skie 

powyżej 50 g do 250 g 100   20    

13 
powyżej 250 g do 5 kg 

 
40   10    

14 powyżej 5 kg do 50 kg 20   10    
15 powyżej 50 kg do 150 kg 10   2    
16 powyżej 150 do 500 kg 3   1    
17 

Kraje 
Ameryki 
Północn

ej 

powyżej 50 g do 250 gr 50   10    

18 
powyżej 250 g do 5 kg 

 
10   5    

19 powyżej 5 kg do 50 kg 15   2    
20 powyżej 50 kg do 150 kg 3   1    
21 powyżej 150 do 500 kg 1   1    
22 

Japonia 

powyżej 50 g do 250 g 20   10    

23 
powyżej 250 g do 5 kg 

 
10   3    

24 powyżej 5 kg do 50 kg 6   2    
25 powyżej 50 kg do 150 kg 1   1    
26 powyżej 150 do 500 kg 1   1    
 RAZEM:  

 
Całkowita cena oferty: 
Wykonawca ma obowiązek wyliczyć całkowitą cenę oferty jako sumę cen z kolumny „i” tabeli nr 1. 
 
 

     __________________________ 
   (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………., ………………… 
Miejscowość data 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ                 Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2011 
 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 

 
OFERTA 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 
kurierskie dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę: 
 

netto: .................................................................................zł 

podatek VAT ....% tj. ........................................................zł 

brutto: .............................................................................. zł 

1. Cena zawiera wszystkie koszty, w tym cenę opakowań przesyłek, podatki i opłaty niezbędne dla realizacji 
zamówienia. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze 
zmianami oraz z istotnymi postanowieniami umownymi i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych 
uwag. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, zawierającą wszystkie istotne 
warunki umowne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ, w terminie i miejscu określonym przez 
Zamawiającego.  

5. Informacje zawarte na ............ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnie udostępnione1. 

6. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania 
podwykonawcom2:  
 

Lp. Część zamówienia 
  
  

 
7. Niniejsza oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach. 
8. Załącznikami do oferty są: 
 …………………………………………………………………………………………… 

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

  _______ ______________________________ 
………………………., ………………… Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
Miejscowość data 

 
                                                      
1 Wypełnić tylko, gdy dotyczy. 
2 Wypełnić tylko, gdy dotyczy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  
 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2010 
 

 
1. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

„Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
 
2. Zawarcie Umowy następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą 
świadczenie usług kurierskich dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, znak 
postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2011 na podstawie art. 39 Ustawy, 

 
3. Przedmiotem umowy jest: 

a. transport przesyłek o zakresie wagowym: powyżej 50g do 500kg, do krajów 
Europejskich, Ameryki Północnej oraz na terenie Polski według szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ oraz tabela nr 1) 

b. transport paczek nietypowych gabarytowo i wagowo do krajów Europejskich, 
Ameryki Północnej oraz na terenie Polski według szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ); 

c. ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty każdej przesyłki: 
i.  dokumentowej do wartości odtworzenia dokumentów, tj. do kwoty 2000 zł, 
ii. paczki w ramach usługi na terenie Polski, bez względu na wielkość i wagę na 

kwotę do 500 zł 
iii. paczki w ramach usługi o zasięgu międzynarodowym prowadzonej 

transportem drogowym – równowartość 10 euro (według kursu z dnia 
szacowania szkody) za każdy 1 kg paczki. 

iv. paczki w ramach usługi o zasięgu międzynarodowym prowadzonej 
transportem lotniczym – równowartość 20 euro (według kursu z dnia 
szacowania szkody) za każdy 1 kg paczki. 

d. dostarczenie Zamawiającemu opakowania na każdą przesyłkę 
e. załadunek paczki w miejscu odbioru na własny środek transportu oraz rozładunek w 

miejscu dostarczenia przesyłki. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności 

dotyczących realizacji zamówień jednostkowych (w tym, m. in. odpraw celnych). 
 
5. Miejscem odbioru przesyłek przez Wykonawcę jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski i innych Państw wskazanych w tabelach. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi do momentu wyczerpania przewidzianego 

zakresu rzeczowego i ilościowego przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia jednak nie dłużej niż przez 4 lata od dnia zawarcia umowy. 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienia jednostkowe w terminach 
określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy. 
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7. Nie będzie stanowić zmiany umowy przesunięcie w ramach przewidywanych ilości przesyłek do 
10% wartości każdego rodzaju przesyłek z uwzględnieniem zakresu wag, szybkości doręczenia i 
miejsca dostarczenia. 

 
8. W celu potwierdzenia wykonania jednostkowych zleceń, Wykonawca przedstawi odpis 

potwierdzonego listu przewozowego albo innego dokumentu poświadczającego doręczenie 
każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki. 

 
9. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego (1 do 28/29 {luty} lub 30/31 pozostałe miesiące) 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp (elektronicznie lub w formie papierowej) do 
zestawienia zleceń zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (zwane dalej 
„zestawieniem”), które będzie zawierać co najmniej: 

1. datę i wartość wykonanego zlecenia, 
2. numer listu przewozowego przesyłki, 
3. adres, datę i godzinę odbioru przesyłki jej doręczenia oraz dane osoby odbierającej 

przesyłkę z miejsca docelowego, 
4. imię i nazwisko kuriera, 
5. imię i nazwisko osoby z jednostki organizacyjnej Zamawiającego zlecającej przesyłki. 

 
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych każdego, następnego okresu 

rozliczeniowego zestawienie (elektronicznie/w formie papierowej) zrealizowanych zleceń w 
poprzednim okresie rozliczeniowym. 

 
11. Maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy zostało ustalone 

na podstawie wybranej oferty na kwotę …………………… pln (słownie: 
…………………………………złotych) netto powiększone o należny podatek VAT w kwocie 
………………. pln (słownie: ………… złotych), co daje kwotę brutto: ………………….. pln 
(słownie: …………………..) 

 
12. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane zlecenia, w sposób zgodny z 

wymaganiami podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia potwierdzone za 
pomocą potwierdzenia doręczenia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia. 

 
13. Wynagrodzenie będzie liczone według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym w 

tabeli nr 1 (kolumny „d” oraz „g”) oraz tabeli nr 2 (kolumny „c” oraz „f”). 
 
14. Płatność wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 21 dni od doręczenia faktury. 

Wykonawca będzie wystawiał faktury po upływie każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, tj. 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

 
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej w razie nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia. 
 
16. Wykonawca wskaże opiekuna klienta, który będzie do dyspozycji Zamawiającego. 
 
17. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy z przyczyn, które nie leżą wyłącznie po 

stronie Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia jednostkowego brutto określonego w formularzu 
cenowym. 
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18. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy z przyczyn, które nie leżą po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający wezwie drogą faksową Wykonawcę do wykonania umowy w 
maksymalnym terminie 2 dni. Po upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

 
19. W razie dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy mającego miejsce w ciągu jednego miesiąca 

kalendarzowego, przekraczającego: 
1. 24 godziny, w przypadku przesyłek, których miejscem doręczenia jest teren 

Rzeczypospolitej Polski lub miasta Warszawy; 
2. 2 dni, w przypadku przesyłek, których miejscem doręczenia jest teren innego kraju, 

w wykonaniu Umowy z przyczyn, które nie leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego lub nie 
wynikają z „siły wyższej”, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 

 
20. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto umowy. 

 
21. Uprawnienie Zamawiającego do naliczania kar umownych określone w ust. 1 powyżej nie 

pozbawia Zamawiającego prawa żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 

 
22. Odstąpienie od Umowy w żadnym stopniu nie wyłącza ani nie ogranicza innych praw 

Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym w szczególności prawa do żądania zapłaty kar 
umownych. 

 
23. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 
25. Spory, mogące wyniknąć z realizacji Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 
26. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
27. Załączniki do umowy stanowią: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem 

cenowym oraz formularz ofertowy.   
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2011 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych) 

 

Przystępując do postępowania na „usługi kurierskie dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie”, oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 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,  

 
opisane przez Zamawiającego w SIWZ 
 
oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 

 

 

 

 

________ ______________________ 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
………………………., ………………… 
Miejscowość data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Znak postępowania: ZP/MSN/PN/1/K/TB/2011 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
potwierdzających spełnienie warunku udziału opisanego w pkt 8.1 SIWZ 

 
 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług. 
 
 
 
 

________ ______________________ 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
………………………., ………………… 
 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

Lp. Przedmiot usługi Zamawiający Wartość 
wykonanych 

usług 
(brutto) 

Data 
wykonania 

1.   
 
 
 
 

   
 
 
 

2.   
 
 
 
 

   
 
 
 

3.   
 
 
 
 

   
 
 
 


