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§ 1.    Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Nazwa:   Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

NIP:   525 234 18 32, 

Regon:   140187435 

Adres:   ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

https://artmuseum.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl  

 

§ 2.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 
Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy przez Wykonawcę, w tym rejestracja, logowanie, składanie 
zapytań i wniosków oraz składanie ofert, zmiana czy wycofanie oferty, znajduje się w „Instrukcji obsługi 
Portalu e-Usług SmartPZP” na stronie https://portal.smartpzp.pl/artmuseum w zakładce e-learning po 
lewej stronie. Dokumenty te są wiążące dla Wykonawcy. 
 

 

§ 3.  Tryb udzielenia zamówienia oraz podstawa prawna. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1710 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp"]. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2415) 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1913). 

5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1076 
z późn. zm.). 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

 

§ 4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji 

 

Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

 

 

 

§ 5.     Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja transportów dzieł sztuki w kraju i zagranicą 

nabytych do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

https://artmuseum.pl/
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
mailto:zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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Spis dzieł sztuki, wraz z podaniem ilości obiektów, charakterystyki, wymiarów, wymiarów istniejących 

opakowań (jeśli dostępne), wskazówkami dotyczącymi opakowań transportowych, informacjami 

dotyczącymi sposobu pakowania i transportu, informacji o miejscu odbioru zawiera Załącznik nr 2 do 

niniejszej Specyfikacji. Dzieła sztuki powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

najlepszą praktyką przyjętą przy realizacji tego rodzaju zamówień. 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów 
muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą 
(Dz.U.2014.1240). 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

• odbiór i pakowanie dzieł  

• dostawa prac do magazynu Muzeum zlokalizowanego w Warszawie 
 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a. transportu obiektów na terenie RP, 
b. transportu obiektów poza granicami RP, 
c. ładunku i rozładunku, 
d. obsługi celnej w transporcie krajowym i zagranicznym (jeśli dotyczy), 
e. przygotowywania dokumentacji związanej z danym transportem, 
f. zapewnienie na czas transportu dzieł sztuki konwoju wymaganego przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego 
g. koordynacji wszystkich w/w czynności. 

 

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: 

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
63524000-8 Usługi przygotowywania dokumentów transportowych, 
66514000-6 Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy będące załącznikiem nr 5 do SWZ. 

 

1. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części z uwagi na brak ekonomicznej i 
funkcjonalnej zasadności takiego podziału jak również warunki logistyczne i organizacyjne, związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

4. zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. z dnia 2020.07.30)), 
Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia 
zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ów na podstawie stosunku pracy w całym 
okresie realizacji umowy 
a) Po stronie wykonawcy leży wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących z ramienia 

wykonawcy przedmiot umowy wyłącznie w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Ponadto wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości 
i zakresu realizowanych prac.  
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b) wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o 
których mowa w pkt. 5 w postaci oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

c) wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie zamawiającego w 
terminie do 5 dni, przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 
osób, oświadczenia zatrudnionych osób o kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, a także listę obecności. 

 

§ 6 Termin wykonania zamówienia. 

 
Odbiór i pakowanie dzieł (z podanych w załączniku nr 1 adresów odbioru) winien być zrealizowany do 

dnia 15 listopada 2022 r. 

Dostarczenie prac do magazynu Muzeum w Warszawie musi nastąpić do dnia 15.12.2022 r. 

 

Rozpoczęcie usługi transportowej poprzedzi przedstawienie całościowego harmonogramu transportów 

zawierającego co najmniej dzienne daty planowanych odbiorów obiektów. Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić w harmonogramie szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych 

obiektów. 

 

§ 7  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 

• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym obowiązkowo w 
zakresie przewozu dzieł sztuki) na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 
złotych 00/100). Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń 
wynosi co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). 
 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej:  
2 (dwa) zamówienia polegające na transporcie dzieł sztuki, o wartości nie mniejszej niż 
1 000,000,00 zł brutto każde, (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona 
została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego 
kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). 

d.2.     wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia 
poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają 
odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować 
co najmniej 2 pracownikami z doświadczeniem co najmniej 2-letnim w przygotowaniu 
obiektów do transportu i pakowaniu dzieł sztuki. 

d.3.   wykonawca winien udokumentować posiadanie narzędzi niezbędnych do wykonania 
zamówienia poprzez wykazanie, że dysponuje co najmniej jednym samochodem, 
przystosowanym do transportu dzieł sztuki który winien posiadać co najmniej: 

a) wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 
b) urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz , 
d) fabryczne zawieszenie pneumatyczne, 
e) windę załadowczą o udźwigu do 1 tony, 

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa 
w: 

a) § 7 ust. 1 pkt 1) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, 

b) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.1 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, 

c) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.2 oraz d. 3 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli wszyscy wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie potwierdzą, iż łącznie spełniają ww. warunek 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 SWZ w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach i warunkach 
tożsamych jak określono to w ust. 2 powyżej dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, tj. warunek, o którym mowa w: 

a) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.1 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z podmiotów 
(wykonawca lub podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca) potwierdzi, iż spełnia 
ww. warunek; 

b) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.2  oraz d. 3 SWZ zostanie spełniony, jeżeli wszystkie podmioty (wykonawca 
lub podmiot/y trzeci/e na zasoby, którego/ych powołuje się wykonawca) potwierdzą, iż łącznie 
spełniają ww. warunek. 
 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w § 7 ust. 3 SWZ wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp 
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte 
w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

§ 7a.  Podstawy wykluczenia 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę; 
1.1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 
innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą^, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
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konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza   likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 – dalej ustawa sankcyjna), tj.  

2.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
sankcyjnej. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

§ 8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu opisanych w § 7 ust 1pkt 2 SWZ oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 
w postępowaniu opisanych w § 7 a SWZ  - zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 SWZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w § 8 ust. 1 SWZ dotyczące tych 
podmiotów. 

4. Zgodnie z art. 274 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia: 

 

1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
min. 2.000.000,00 zł 

 

- zdolności technicznej i zawodowej: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzug44toltqmfyc4nrsg44donbsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzxgmydoltqmfyc4nrsha3dmmzsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydcltqmfyc4nrrge2tmobzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydeltqmfyc4nrrge2tonjtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
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a. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

c. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

b. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą spełniać wymagania określone 
w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie.  

6. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 SWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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8. Zamawiający, stosownie do art. 310 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego 
postępowania jeśli środki, które zamierzał przeznaczyć na jego realizację nie zostaną mu przyznane. 

 

§ 9  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami. 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum  

3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 
w Systemie, ani logowania do Systemu. 

4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się 
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie 
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 

5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej 
Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w 
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na 
pytania. 

6.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  

7.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
wynika to z art. 284 ust. 2 ustawy PZP. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 
której udostępniono SWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 7 SWZ. 

9.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po 
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, 
po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz 
informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, 
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. 

11. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest 
posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy 
elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu. 

12. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących 
minimalnych wymagań technicznych: 

a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego) 

• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i 
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11 

• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane 
jest używanie najnowszych wersji przeglądarek 

• system operacyjny Windows 7 i późniejsze 

b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP 

•   zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) 

• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki 
Szafir SDK Web 

https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. 

13. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej 
zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu 
korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.  

14. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.  

15. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej 
wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie 
telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu 

16. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza 
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl (nie 
dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia). 

17. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. 
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do 
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 

18. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu. 

19. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 
następującym znakiem postępowania: MSN/8/TP/2022 

20. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie za-mówienia 
publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

21. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, 
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, 
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg 

22. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla zamawiające-go, 
ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna 
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Oznaczenie 
czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku 

23. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcą: 

w sprawach merytorycznych –  Katia Szczeka 

w sprawach proceduralnych – Monika Stankiewicz-Wiciak 

 

9.2. Złożenie oferty w postępowaniu. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SWZ. 

3. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty 

wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 

mailto:zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
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4. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto 

użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić 

rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu 

przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia 

oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. 

5. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już 

istniejące konto. 

6. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce 

„Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć 

załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowa instrukcja składania 

oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. 

7. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. 

8. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z 

uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa. 

9. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez 

Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku 

zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).  

10. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania 

wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub 

wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego 

podpisu kwalifikowanego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, 

zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej 

numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które 

Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”. 

11. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami 

elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.  

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz 

warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

Ważne zalecenie!  

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, 
wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z 
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny):  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES. 

12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej.  

13. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, 

jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 15, może dokonać również notariusz. 

17. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony  

w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma 

obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca 

ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne.  

W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze 

jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. 

Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje 

te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

informacje. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  



 

 

 
   

12 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 

Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na 

zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca 

loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki 

„Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.  

Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 

ofert. 

22. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). 

Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i 

składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać 

przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.  

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym  

w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie 

oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną.  

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są 
traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

§ 10  Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 
§ 11  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
8 listopada 2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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 przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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§ 12.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ oraz ogłoszeniu o 
zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach. 

12.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną techniką. W celu ułatwienia analizy 
oferty zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty 
muszą być naniesione w czytelny sposób. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo 
dla osoby uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  

12.4 Dokumenty będące oświadczeniami woli lub wiedzy, które nie są składane w formie oryginału, należy 
potwierdzić za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub uprawniony 
przedstawiciel Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

12.5 Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii 
dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie bądź poświadczonej przez osobę uprawnioną.  

12.6 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

12.6.1. Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, 
(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym); zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie 
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 
informację którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z 
załącznikami.  

12.6.2.oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp– załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym). 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.  

12.6.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym); 

 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

12.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

12.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 291 w zw. z art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy PZP oferty wraz z 
załącznikami składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie 
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składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.9 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

12.10 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem. 

12.11 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 
224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w pliku odpowiednio oznakowanym napisem „ZMIANA”. Pliki oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Pliki oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Pliki ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

12.14 Oferta, której treść będzie niezgodna z SWZ, zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP). 
Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w § 9 niniejszej SWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie 
otwarcia ofert. 

12.15 W ofercie wykonawca poda: cenę ryczałtową brutto oferty za wykonanie całości zamówienia, na którą 
składać się będą ceny jednostkowe poszczególnych transportów  przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności jego realizacji.  

 

§ 13  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum  

2. Termin składania ofert: dnia 10 października 2022r o godz. 10:00.  
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

3. Termin otwarcia ofert: dnia 10 października 2022r o godz. 10:30 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

• cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

https://oneplace.marketplanet.pl/
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 
§ 14  Opis sposobu obliczania ceny.  

 

1. wykonawca określa cenę oferty jako cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia, na którą składać 
się będą ceny jednostkowe poszczególnych transportów przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności jego 
realizacji i zakresu zamówienia określonego w Załączniku nr 2 do SWZ. 

2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, wykonawca ponosić 
będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 
przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z należytą starannością.  

3. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku VAT winna być 
określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług, a cena powinna być podana z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada 
wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia. 

5. Wykonawca poda ryczałtową cenę oferty za realizację całości zamówienia w Formularzu Ofertowym 
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.  

6. Ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz 
cyfrowo za prawidłową zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 
2 ustawy.  

 

§ 15  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
Kryterium I – Cena – 100 pkt.,  

2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, 
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

         cena oferty najniżej skalkulowanej 
liczba punktów oferty ocenianej =------------------------------------------------ x 100pkt 
      cena oferty ocenianej  

 
 

5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród 
ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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§ 16  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 Ustawy, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
zasadach i w wysokości określonej w § 17 SWZ. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny dysponować dokumentami 
potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

4. 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 i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
255 ustawy PZP. 

8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 

 

§ 17  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 
ustawy PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający przechowa je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione 
zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

§ 18  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Projektowane postanowienia umowy, stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w okolicznościach przewidzianych w Załączniku nr 5 

stanowiącym integralną część SWZ. 

 

§ 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie ustawy oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

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 przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, lub konkursu lub wobec treści dokumentów 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

§ 20  Podwykonawcy 

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa Oferta wykonawcy, przy czym wykonawca w 
trakcie realizacji zamówienia może wprowadzić nowego podwykonawcę pod warunkiem spełnienia 
przesłanek ustawowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy za wszelkie prace oddane do wykonania 
podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania podwykonawców osób  zatrudnionych i 
innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania własne. 

3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się 
przepisy art. 462-465 ustawy Pzp. 

 

§ 21  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego 

dalej RODO), uprzejmie informujemy że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

adres: ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa lub pocztą 

elektroniczną na adres mail: iod@artmuseum.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a 

podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

mailto:iod@artmuseum.pl
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b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

 

§ 22  Lista załączników. 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 – Projektowane  postanowienia umowy 

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany 
na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany 
na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 8 – wzór wykazu narzędzi, urządzeń technicznych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu – składany na wezwanie zamawiającego 

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – składany na wezwanie 
zamawiającego 

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składany wraz z ofertą) 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022                                                                                    Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 
......................................, dnia ........................... roku 
 (miejscowość)                                     (data) 
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 

 
Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku 
Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 

OFERTA 
 
I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres 

1   

2   

3   

...   

 
II. OSOBA DO KONTAKTU 
 

Imię i Nazwisko  

Instytucja  

Adres  

NIP  

Telefon  

Określenie 
przedsiębiorcy 
(mikro, mały, 
średni) 

 

e-mail  
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III. TREŚĆ OFERTY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzony w trybie podstawowym na podstawie  
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, oświadczamy, że: 
 
1. oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto: ………………………. zł (słownie: 

……………………………………………… złotych), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 2 do SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Kalkulacja cenowa poszczególnych transportów: 
 

L.p. Opis dzieła sztuki Adres odbioru Wymagane 
opakowanie 

Cena netto  Stawka 
podatku 
Vat 

Cena 
brutto 

1 

Fleury, Sylvie, "Silver 
Rain", 2021 Fiberglass, 
vinyl jacket 95 x 50 x 34 
cm, unique/ Włókno 
szklane, kurtka 
winylowa 95 x 50 x 34 
cm, unikat 

Weststrasse 70 & 
75 8003 Zürich  

Wypożyczona 
skrzynia na czas 
transportu 

 

  

2 

Mujinga, Sandra, 
"Ghosting", 2019 Soft 
pvc, denim, acrylic 
paint, oil paint, 
glycerine, threaded rod 
and rod couplings, 
dimensions variable, 
unique/ Miękkie pcv, 
dżins, farba akrylowa, 
farba olejna, gliceryna, 
pręty gwintowane i 
łączniki prętów, 
wymiary zmienne, 
unikat, wymiary 
spakowanej pracy 100 x 
100 x 100 cm 

Ensjøveien 8, 0655 
Oslo 
 

Softpak + 
opakowanie 
kartonowe 

 

  

3 

Palczak, Karol, „Płonące 
auto”, 2021, olej, 
blacha aluminiowa, 
82x65 cm, unikat  

Górskiego 1, 
Warszawa 

Wypożyczona 
skrzynia na czas 
transportu 

 

  

4 

Vicuna, Cecilia, 
"QuipuMenstrual", 
2006 site-specific 
installation with 
unspun wool and video 
duration: 4 minutes 
and 13 seconds/ 
instalacja sitespecific, 
niesprzężona wełną i 
wideo czas trwania: 
4:13, unikat 

501 West 24th 
Street, New York, 
NY 10011 

Dostawa skrzyni 
na czas 
transportu 
 
Praca 
spakowana w 
kartony, w 
przybliżeniu 26 
kartonów o 
wymiarach 50 x 
50 x 50 cm 

 

  

5 

Soshiro Matsubara, 
"Untitled (Love Sick)", 
2019 , ceramika, 
poliester, klej, włosy 

OTRANS Transport 
GmbH 
Wintergasse 52 

Istniejąca 
skrzynia o 
wymiarach w 
przybliżeniu 100 
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naturalne, akryl, 
tkanina, wymiary 
zmienne: rzeźba: 79 × 
46 × 65 cm; zasłona: 
300 × 370 cm  

AT- 3002 
Purkersdorf 
 

x 100 x 100 cm 
oraz karton  
 
 

6 

Małgorzata Mirga-Tas, 
Czerwiec, 2022 
Technika mieszana, 
patchwork, farba 
akrylowa na blejtramie 
462 x 541 cm (3 panele: 
162x541, 110x541, 
190x541 cm) Location: 
Biennale di Venezia, 
Polski Pawilon 

plac Stanisława 
Małachowskiego 3, 
00-916 Warszawa  
 

Wypożyczona 
skrzynia do 
transportu 

 

  

7 

Artur Żmijewski, "Oko 
za Oko", 1998, 
kolorowy wydruk 
naklejony na aluminium 
100 x 100 x 10 cm, cykl 
10 fotografii 

Górskiego 1, 
Warszawa 

Wypożyczona 
skrzynia do 
transportu 

 

  

8 

Dominique Knowles, 
„Mustangs at Dusk”, 
2020, farba flashe i olej 
na płotnie, 243.84 x 
640.08 cm 

Layr Seilerstätte 2 
1010 Vienna 
 

praca 
spakowana w 
tubę, wymiary 
30 x 30 x 270 cm 
 

 

  

9 

Gülsün Karamustafa, 
"First of May (Women 
constantly sewing red 
flags with her sewing 
machine)", 1977, 
technika mieszana na 
papierze, 82 x 62 x 5 cm 

Orhanlı, Poyraz 
Sokak, No: 12, 
24956 
Tuzla/Istanbul 

Potrzebna 
skrzynia na czas 
transportu 

 

  

10 

von Zeipel, Cajsa, 
"Friends with 
Grapefruit" ["..."], 
2020, materiały 
mieszane: 
(pigmentowany silikon, 
żywica wodna, muchy 
wędkarskie, plastikowe 
rośliny, rośliny 
akwarystyczne, 
sznurówki, wiosło 
kajakowe, kotwiczka, 
czapka z daszkiem, 
neonowe okrycie, 
uchwyt na telefon, 
strzała, przypinka, 
obrazek lentikularny, 
klawiatura, pas na 
narzędzia malarskie, 
książka, opaska, 
pokrowiec na IPhone, 
ubranie dla psa, , 
tkanina w piksele, 
wiadomość tekstowa, 

88 Eldridge Street, 
5th floor New 
York, NY 10002, 
 

Dostawa skrzyni 
na czas 
transportu 
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syntetyczne włosy, 
sztuczne rzęsy, kolczyki, 
bielizna, łapka na 
muchy, materac 
wodny, skarpeta z 
drutem kolczastym, 
znak “February”, 
kadzidełko drewniane, 
koc, wypełnienie 
poduszki, pojemnik na 
Iwatch, mały 
głośniczek, MDF, 
włókno szklane, piana 
w aerozolu) 180.34 x 
109.22 x 109.22 cm, 
unikat 

RAZEM  

  

 
2. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować nie później niż do dnia 15.12.2022 r.  
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  

oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 
5. Zawarte w specyfikacji warunków zamówienia Projektowane postanowienia umowy zostały  

przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty  
– do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zgodnie z wymogami art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam że wybór naszej oferty nie będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.1 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

+w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

8. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

 

Lp. Zakres prac  Nazwa i adres podwykonawcy 

 
1 W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, zamiast w/w oświadczenia, składa oświadczenie, w 
którym informuje zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (co 
oznacza, iż to na zamawiającym będzie spoczywał obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez zamawiającego 
odpowiedniej kwoty podatku od towarów i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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1.   

2.   

...   

 

9. Oferta zawiera łącznie <liczba ponumerowanych i parafowanych stron> ponumerowanych  
i parafowanych stron. 

 

    ....................................................................................... 
                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 

        (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3) ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022               Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Transport prac nabytych do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i realizacja transportów dzieł sztuki nabytych do 
kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Odbiór i pakowanie dzieł u Wydających do dnia 15.11.2022 g. 18:00 

Dostawa przywiezionych prac do magazynu Muzeum 
zlokalizowanego w Warszawie 

do dnia 15.12.2022 g. 18:00 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w przygotowaniu i 

realizacji transportów dzieł sztuki nabytych do kolekcji Muzeum w 2022 roku. 
2. Dzieła sztuki powinny być transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz 

najlepszymi praktykami przy realizacji tego typu zamówień zgodnie z zaleceniami: 
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a. należy przewozić obrazy, grafiki i rysunki pionowo, równolegle do kierunku jazdy; 
b. należy przewozić obiekty w tej samej pozycji w jakiej są eksponowane; 
c. należy przewozić obiekty w opakowaniach wykonanych zgodnie z techniką i tworzywem z 

których są wykonane; 
d. należy chronić obiekty przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, zmianami klimatu, 

zanieczyszczeniem, kradzieżą, pożarem; 
e. należy przeprowadzać załadunek i rozładunek obiektów przez wyjścia / wejścia dostosowane 

do załadunku / rozładunku dzieł sztuki (jeśli są dostępne); 
f. należy przeprowadzać załadunek dużych i ciężkich obiektów / skrzyń przy pomocy 

podnośników bądź platform hydraulicznych; 
g. należy pozwozić obiekty pojazdami przystosowanymi do transportu dzieł sztuki tj. 

posiadającymi wyrównaną, szczelną, klimatyzowaną i resorowaną przestrzeń ładunkową 
umożliwiającą unieruchomienie zabytków we właściwej pozycji. 

h. nie wolno pozwozić tym samym transportem dzieł sztuki oraz obiektów nie będących dziełami 
sztuki; 

i. nie wolno ustawiać skrzyń piętrowo. 
3. Kompleksowa usługa obejmuje w szczególności: 

a. przygotowanie i wypożyczenie skrzyń i opakowań na obiekty na czas transportu. Część 
obiektów ma własne opakowania, co zostało zaznaczone w załączniku; Zamawiający 
przechowa skrzynie należące do instytucji użyczających, nie przechowa skrzyni użyczanych 
przez firmę transportującą. 

b. opracowanie planu transportu;  
c. pakowanie obiektów w miejscu odbioru; 
d. zapewnienie konwoju zgodnie z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 
2008 r., nr 91, poz. 569 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed 
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 
z 2014r., poz. 1240 ze zm.); 

4. Rozpoczęcie usługi transportowej poprzedzi przedstawienie całościowego harmonogramu 
transportów zawierającego co najmniej dzienne daty planowanych odbioru obiektów. Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić w harmonogramie szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące 
poszczególnych obiektów. Przedstawienie i akceptacja harmonogramu dokonywane jest drogą 
mailową. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w trakcie 
trwania umowy w wypadku opóźnienia bez względu na przyczyny takiej decyzji. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o rezygnacji w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed datą 
planowanego transportu. W wypadku rezygnacji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia, w tym roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 

6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktycznie 
zrealizowanych transportów. 

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia powinny być uwzględnione przez Wykonawcę 
w Ofercie. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przez swoich pracowników, 
podwykonawców i osoby, którym powierzy wykonanie zamówienia. 

9. Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). 

10. Kompletny spis dzieł sztuki, wraz z podaniem ilości obiektów, charakterystyki, wymiarów, wymiarów 
istniejących opakowań (jeśli dostępne), wskazówkami dotyczącymi nowych opakowań, informacjami 
dotyczącymi sposobu pakowania i transportu, informacji o miejscu odbioru i dostawy przedstawiono 
poniżej: 

L.p. Opis dzieła sztuki Adres odbioru Wymagane 
opakowanie 

Wartość 
ubezpieczeniowa 
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1 Fleury, Sylvie, "Silver Rain", 
2021 Fiberglass, vinyl jacket 
95 x 50 x 34 cm, unique/ 
Włókno szklane, kurtka 
winylowa 95 x 50 x 34 cm, 
unikat 

Weststrasse 70 & 
75 8003 Zürich  

Wypożyczona 
skrzynia na czas 
transportu 

194 069,40 zł 

2 Mujinga, Sandra, "Ghosting", 
2019 Soft pvc, denim, acrylic 
paint, oil paint, glycerine, 
threaded rod and rod 
couplings, dimensions 
variable, unique/ Miękkie 
pcv, dżins, farba akrylowa, 
farba olejna, gliceryna, pręty 
gwintowane i łączniki 
prętów, wymiary zmienne, 
unikat, wymiary spakowanej 
pracy 100 x 100 x 100 cm 

Ensjøveien 8, 
0655 Oslo 
 

Softpak + 
opakowanie 
kartonowe 

162 729,00 zł 

3 Palczak, Karol, „Płonące 
auto”, 2021, olej, blacha 
aluminiowa, 82x65 cm, 
unikat  

Górskiego 1, 
Warszawa 

Wypożyczona 
skrzynia na czas 
transportu 

35 700,00 zł 

4 Vicuna, Cecilia, 
"QuipuMenstrual", 2006 
site-specific installation with 
unspun wool and video 
duration: 4 minutes and 13 
seconds/ instalacja 
sitespecific, niesprzężona 
wełną i wideo czas trwania: 
4:13, unikat 

501 West 24th 
Street, New York, 
NY 10011 

Dostawa skrzyni na 
czas transportu 
 
Praca spakowana 
w kartony, w 
przybliżeniu 26 
kartonów o 
wymiarach 50 x 50 
x 50 cm 

697 410,00 zł 

5 Soshiro Matsubara, 
"Untitled (Love Sick)", 2019 , 
ceramika, poliester, klej, 
włosy naturalne, akryl, 
tkanina, wymiary zmienne: 
rzeźba: 79 × 46 × 65 cm; 
zasłona: 300 × 370 cm  

OTRANS 
Transport GmbH 
Wintergasse 52 
AT- 3002 
Purkersdorf 
 

Istniejąca skrzynia 
o wymiarach w 
przybliżeniu 100 x 
100 x 100 cm oraz 
karton  
 
 

53 136,00 zł 

6 Małgorzata Mirga-Tas, 
Czerwiec, 2022 Technika 
mieszana, patchwork, farba 
akrylowa na blejtramie 462 x 
541 cm (3 panele: 162x541, 
110x541, 190x541 cm) 
Location: Biennale di 
Venezia, Polski Pawilon 

plac Stanisława 
Małachowskiego 
3, 00-916 
Warszawa  
 

Wypożyczona 
skrzynia do 
transportu 

183 600,00 zł 

7 Artur Żmijewski, "Oko za 
Oko", 1998, kolorowy 
wydruk naklejony na 
aluminium 100 x 100 x 10 
cm, cykl 10 fotografii 

Górskiego 1, 
Warszawa 

Wypożyczona 
skrzynia do 
transportu 204 000,00 zł 

8 Dominique Knowles, 
„Mustangs at Dusk”, 2020, 

Layr Seilerstätte 2 
1010 Vienna 
 

praca spakowana 
w tubę, wymiary 
30 x 30 x 270 cm 

196 308,00 zł 
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farba flashe i olej na płotnie, 
243.84 x 640.08 cm 

 

9 Gülsün Karamustafa, "First 
of May (Women constantly 
sewing red flags with her 
sewing machine)", 1977, 
technika mieszana na 
papierze, 82 x 62 x 5 cm 

Orhanlı, Poyraz 
Sokak, No: 12, 
24956 
Tuzla/Istanbul 

Potrzebna skrzynia 
na czas transportu 

250 000,00 zł 

10 von Zeipel, Cajsa, "Friends 
with Grapefruit" ["..."], 
2020, materiały mieszane: 
(pigmentowany silikon, 
żywica wodna, muchy 
wędkarskie, plastikowe 
rośliny, rośliny 
akwarystyczne, sznurówki, 
wiosło kajakowe, kotwiczka, 
czapka z daszkiem, neonowe 
okrycie, uchwyt na telefon, 
strzała, przypinka, obrazek 
lentikularny, klawiatura, pas 
na narzędzia malarskie, 
książka, opaska, pokrowiec 
na IPhone, ubranie dla psa, , 
tkanina w piksele, 
wiadomość tekstowa, 
syntetyczne włosy, sztuczne 
rzęsy, kolczyki, bielizna, 
łapka na muchy, materac 
wodny, skarpeta z drutem 
kolczastym, znak “February”, 
kadzidełko drewniane, koc, 
wypełnienie poduszki, 
pojemnik na Iwatch, mały 
głośniczek, MDF, włókno 
szklane, piana w aerozolu) 
180.34 x 109.22 x 109.22 
cm, unikat 

88 Eldridge 
Street, 5th floor 
New York, NY 
10002, 
 

Dostawa skrzyni na 
czas transportu 

98 842,80 zł 
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Znak sprawy: MSN/8/TP/2022           Załącznik nr 3 do SWZ  
 
 
Wykonawca:  
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, 
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  
 
…………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”. 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 

 
 
oświadczam, co następuje:  
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w § 7 ust. 1 pkt 2 
lit. a-d SWZ .  
 
 
 
……………………….. (miejscowość), dnia ……… r        
        .…………………………………………     

(podpis)  
 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w § 7 ust 1 pkt 2 lit. a-d SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  
 
 
 
 
w następującym zakresie: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… (podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 
………………………………….(miejscowość), dnia ……………………. r. 
 
   …………………………………………  
   (podpis) 
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Znak sprawy: MSN/8/TP/2022             Załącznik nr 4 do SWZ  
 
 
Wykonawca:  
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, 
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  
 
…………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”. 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 

 
 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 i § 7a SWZ, oświadczam co następuje:  
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp. 
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) 

 
 
 
……………………….. (miejscowość), dnia ……… r        
             
        .…………………………………………     

(podpis)  
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 
1 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

…………………………………………  
(podpis)  

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ustawy).  
 
 
  
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

…………………………………………  
(podpis)  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

            …………………………………………  
            (podpis)  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 

………………………………….(miejscowość), dnia ……………………. r. 
  
 
   …………………………………………  
   (podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
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………………………………….(miejscowość), dnia ……………………. r. 
 
   …………………………………………  
   (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022             Załącznik nr 5 do SWZ  
 
 

Projektowane Postanowienia Umowy 
 
 

UMOWA 

Zawarta w dniu ..../../2022 r. w Warszawie pomiędzy: 
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3, wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 58/2005, REGON: 

140187435, NIP: 5252341832, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Muzeum” reprezentowanym przez: 

Joannę Mytkowską, 

a 

________________, zwanym dalej „Wykonawcą”  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej „umowa”) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę polegającą na obsłudze Muzeum w transportach dzieł sztuki nabywanych do kolekcji 

Muzeum na zasadach określonych niniejszą umową.  

2. Kompletny opis dzieł sztuki z podaniem m.in. ich charakterystyki, wymiarów, wymiarów opakowań (jeśli 

są dostępne), wskazówkami dla Wykonawcy dotyczącymi stworzenia/dostarczenia opakowań 

transportowych, informacjami dotyczącymi sposobu pakowania, informacjami o jego bieżącej lokalizacji 

oraz wskazaniem lokalizacji docelowej zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

Dzieło sztuki powinno być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najlepszą praktyką 

przyjętą przy realizacji tego rodzaju zamówień. 

3. W ramach realizacji usługi Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 

1) transportu obiektów, 

2) ładunki i rozładunku, 

3) obsługi celnej w transporcie krajowym i zagranicznym (jeśli dotyczy), 

4) przygotowywania dokumentacji związanej z danym transportem, 

5) koordynacji wszystkich w/w czynności. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

umowy w wypadku opóźnienia w pozyskaniu lub przekazaniu środków od podmiotów współfinansujących 

transporty dzieł sztuki bez względu na przyczyny takiego opóźnienia. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o rezygnacji w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed datą planowanego transportu. W 

wypadku rezygnacji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenia 

finansowe wobec Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 433 pkt 4 PZP Zamawiający określa minimalny 

poziom zamówienia na kwotę 70% określonego w umowie zamówienia. 

 

 

§ 2 

Czas trwania umowy – terminy transportów 

1. Strony ustalają termin realizacji umowy do dnia 15.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich 

wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonanie usługi transportowej zostanie potwierdzone protokołem wykonania usługi transportowej, 

przygotowanym i przedstawionym przez Wykonawcę a zatwierdzonym przez Zamawiającego. Podpisanie 

protokołu wykonania usługi transportowej jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 3 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania 

działalności (w tym obowiązkowo w zakresie transportu dzieł sztuki), która jest przedmiotem umowy. 
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Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń wynosi co najmniej 

2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) brutto. 

2. W przypadku, gdy ubezpieczenie wygasa w trakcie realizacji Umowy lub suma ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu wobec zaistnienia zdarzenia uszczuplającego sumę ubezpieczenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, co 

najmniej na 3 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, a w przypadku uzupełnienia sumy 

ubezpieczenia do sumy minimalnej Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu 

potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej, w terminie 3 dni od 

zaistnienia zdarzenia skutkującego uszczupleniem sumy ubezpieczenia. Dokumenty, o których mowa 

powinny być dostarczone bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy 

określonej w ust. 1, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie przekazanie ww. kopii 

skutkować może rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie oraz zasady płatności 

1. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy wyniesie nie więcej niż ….,00 zł (słownie: ……… 

złotych) brutto (dalej „wynagrodzenie maksymalne”). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wynikające z tytułu niniejszej umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie z tytułu transportu, 

pakowania, najmu lub przeniesienia własności opakowań, czynności podejmowanych w imieniu 

Zamawiającego przed organami celnymi i skarbowymi oraz kosztów ubezpieczenia. 

3. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktycznie 

zrealizowanych transportów.  

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w ust. 1 umowy płatne będzie po 

realizacji zlecenia usługi transportowej, na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury wraz z 

załączonym protokołem odbioru usługi transporotowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna) zamawiający jest wobec nich za zapłatę wynagrodzenia zobowiązany solidarnie, a spełnienie 

świadczenia do rąk jednego z nich (chociażby na rachunek organu egzekucyjnego) zwalnia go z obowiązku 

zapłaty wobec pozostałych wykonawców. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W wypadku, gdy Wykonawca nie zakończy transportów dzieł sztuki w terminie określonym w § 2 ust. 1 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeśli zwłoka przekroczy trzy dni robocze (rozumiane na potrzeby niniejszej 

umowy jako dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i powierzenia niezrealizowanych przez Wykonawcę transportów innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Za zakończenie transportu obiektów na wystawę Strony uznają zakończenie rozładunku 

dzieła sztuki w miejscu docelowym i sporządzenie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku nieutrzymywania ubezpieczenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 

minimalnej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2% maksymalnego 
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wynagrodzenia brutto za każdy dzień, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie była utrzymywana lub była 

utrzymywana poniżej wysokości minimalnej. 

3. W przypadku nieprzedłożenia, w sytuacji określonej w § 3 ust. 2, dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub potwierdzającego uzupełnienie sumy 

ubezpieczenia do wysokości minimalnej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 

w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzającego 

uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto. 

5. Kary określone w niniejszym paragrafie mogą podlegać sumowaniu, a naliczenie jednej kary umownej nie 

wyklucza naliczenia kary umownej z innego tytułu, o ile zaistnieją samodzielnie, co najmniej dwie różne 

przesłanki naliczenia kar umownych. Suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 

wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Każdorazowe 

naliczenie kar umownych Strony traktują jako wezwanie do należytego wykonania umowy. Kary umowne, 

które nie zostaną potrącone będą płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty. 

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż 

te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania lub odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem 

cywilnym. 

 

§6 

Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w tym na 

zasadach przewidzianych dla umów wzajemnych. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Niezależnie od powyższych okoliczności, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego do realizacji 

usługi transportowej, co zagraża jej wykonaniu w terminie określonym w § 2 ust. 1; 

2) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego dokumentu 

potwierdzającego utrzymywanie ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 lub dokumentu wskazującego 

na uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Osobami nadzorującymi wykonanie umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego Katia Szczeka, e-mail katia.szczeka@artmuseum.pl  

2) ze strony Wykonawcy …………. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Poza przypadkami wprost przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 

mailto:katia.szczeka@artmuseum.pl
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1) w przypadku gdy w wykonaniu umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną 

dojdzie do zmiany daty odbioru dzieł z miejsca transportu możliwa jest zmiana daty odbioru prac z miejsca 

rozpoczęcia transportu – w takim przypadku termin pakowania i rozpoczęcia transportu zostanie 

zmieniony zgodnie z ustaleniami zawartymi przez Zamawiającego z podmiotem trzecim,  

2) w przypadku zmiany daty odbioru dzieł z miejsca rozpoczęcia transportu możliwa jest zmiana daty 

zakończenia transportu – w takim przypadku termin zakończenia usługi może ulec zmianie o liczbę dni 

odpowiadające liczbie dni jaka wystąpiła pomiędzy datą pierwotnie zakładanego a ostatecznie 

rozpoczętego terminu transportu. 

3. Załączniki stanowią integralną cześć umowy i mogą być zmieniane wyłącznie w trybie przewidzianym dla 

zmiany umowy. W przypadku niedających się pogodzić rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy a 

treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 

1984 r.  

5. Spory, mogące wyniknąć z realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

W imieniu Zamawiającego                                       W imieniu Wykonawcy 
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Załączniki: 

• Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

• Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 

 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022                           Załącznik nr 6 do SWZ 
 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu  
opisanego w § 7 ust 1 pkt 2 lit d1 SWZ, zamówienia publicznego pn. 

„Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”. 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 
 

(DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO) 

 
 

Lp. Przedmiot usługi Zamawiający 
na rzecz którego usługi 

były wykonywane 

Wartość 
wykonanych 
usług brutto 

Data wykonania 

1 

 
 
 
 

   

2 

 
 
 
 

   

3 

 
 
 
 

   

 
Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług w nim uwzględnionych. 

 

 

 

 

 

 

 
        …............................................................................... 

                                               (imię i nazwisko, stanowisko) 
          (podpis osoby/osób uprawnionej do  
 reprezentowania Wykonawcy) 
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Znak sprawy: MSN/8/TP/2022                           Załącznik nr 7 do SWZ 

 
 

 
WYKAZ OSÓB 

dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu  
opisanego w § 7 ust 1 pkt 2 lit d2 SWZ, zamówienia publicznego pn. 

„Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”. 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 
 

(DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO) 

 

 
Lp. 

Imię i nazwisko 

Doświadczenie w 
przygotowaniu obiektów do 
transportu i pakowaniu dzieł 

sztuki. 

Informacja o podstawie 
do dysponowania osobą 

1 

 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 

  

 
4 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 …............................................................................... 

                                               (imię i nazwisko, stanowisko) 
          (podpis osoby/osób uprawnionej do  
 reprezentowania Wykonawcy) 
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Znak sprawy: MSN/8/TP/2022                           Załącznik nr 8 do SWZ 

 
 

 
WYKAZ NARZĘDZI, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu  
opisanego w § 7 ust 1 pkt 2 lit d3 SWZ, zamówienia publicznego pn. 

„Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”. 

Znak sprawy: MSN/8/TP/2022 
 

(DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO) 

 

 

Lp. 
Nazwa narzędzia, urządzenia 
technicznego 

Oferowane parametry 
techniczne - potwierdzające 
spełnianie warunku 
opisanego w SWZ 

Podstawa 
dysponowania 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
4 
 

   

 

 

 

 

 

 
 …............................................................................... 

                                               (imię i nazwisko, stanowisko) 
          (podpis osoby/osób uprawnionej do  
 reprezentowania Wykonawcy) 
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Znak sprawy: MSN/8/TP/2022                           Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

……………………………………………. 

.......................................,                                                              dn. .......................... 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportu dzieł sztuki nabytych 
do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”, Znak sprawy: MSN/8/TP/2022, 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, oświadczam w imieniu Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………….….., że: 
 

 nie należymy do grupy kapitałowej3 wraz z wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 należymy do grupy kapitałowej4 wraz z wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Do tej samej grupy kapitałowej należą Wykonawcy, którzy złożyli w przedmiotowym 

postępowaniu oferty, tj.: 

1. ………………… 

2. ………………… 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych 

ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. 

ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy 

kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

 

 

 

………………………………….…………………………………… 

      (imię i nazwisko, stanowisko) 
              (podpis osoby/osób uprawnionej do  

 
3 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z 
późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

4 j.w. 
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     reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
Znak sprawy: MSN/8/TP/2022         Załącznik nr 10 do SWZ 
 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia:.................  
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
 (pełna nazwa/firma, adres, 

 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:  
 
…………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  
 

 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

składane na podstawie art. 117  ust. 4 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: Pzp) 

 
DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI 

WYKONAWCY 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportu dzieł sztuki nabytych 
do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku”, Znak sprawy: MSN/8/TP/2022, 
prowadzonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oświadczam, że*: 
 
•Wykonawca................................................................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:..................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
•Wykonawca................................................................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
•Wykonawca................................................................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
…………………….. (miejscowość), dnia ……… r        
                       .…………………………………..  

(imię i nazwisko, stanowisko) 
               (podpis osoby/osób uprawnionej do  
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     reprezentowania Wykonawcy)              


