S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa
oraz

Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
na

Transport architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form"

Znak postępowania: 7/MSN/PN/2016

Warszawa, czerwiec 2016 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
ul. Pańska 3
00-124 Warszawa
adres strony internetowej: www.artmuseum.pl
e-mail: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
tel.: +48 22 596 40 21
fax: +48 22 596 40 22 ( wszystkie pytania do niniejszego postępowania, należy kierować
wyłącznie pod wskazane powyżej dane )
1.2. Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) (dalej: „Ustawa”). Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wartości
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj. równowartości kwoty 209.000€. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.
16 ust. 1 Ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Instytutu
Adama Mickiewicza w Warszawie w zakresie transportu dzieł sztuki w transporcie lotniczym i
morskim. Kompleksowa usługa obejmuje:
1) TRANSPORT PROFESJONALNY DZIEŁ SZTUKI WRAZ Z UBEZPIECZENIEM
transport lotniczy, odbiór prac (wg listy obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ) z magazynu Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki na 6 piętrze (pl. Defilad 1) i Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dostawa do Yale School of Architecture (YSOA), New Haven CT, USA w terminie do 23 sierpnia
2016 wraz z wypożyczeniem skrzyń, pakowaniem, pełną obsługą celną i ubezpieczeniem na czas
transportu (od momentu odbioru prac do momentu protokolarnego przekazania pracownikom
YSOA) -wartość ubezpieczenia: 224 000 zł wraz z transportem powrotnym w terminie po 19 grudnia
2016, zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku.

2) TRANSPORT ZWYKŁY ARCHITEKTURY WYSTAWY I KOPII EKSPOZYCYJNYCH
WRAZ Z UBEZPIECZENIEM
transport morski w kontenerze 20' odbiór z 2 magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie (ul. Nadmeńska 14, 05-230 Kobyłka oraz ul. Jagiellońska 82D, 03-301 Warszawa) dostawa
do YSOA w terminie 16 sierpnia 2016 wraz z użyczeniem kontenera, pakowaniem, pełną obsługą
celną i ubezpieczeniem na czas transportu. Lista obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ. Wartość
ubezpieczenia: 100 000 zł wraz z transportem powrotnym w terminie po 19 grudnia 2016,
zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku
2.

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów).
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4. Termin realizacji zamówienia: w okresie obowiązywania umowy, tj. od jej zawarcia do 31.01.2017
r. lub do zrealizowania wszystkich elementów wchodzących w skład umowy - w zależności od tego,
które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, żaden z wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zaś warunki podane pkt 7.1
wykonawcy mogą spełnić wspólnie.
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
8.1. Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą iż
wykonali lub wykonują, usługę transportu (co najmniej jedną) dzieł sztuki o wartości nie mniejszej
niż 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto);

Zamawiający uzna za spełniony warunek, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali, powyżej wskazane usługi oraz załączą dowody że zostały one wykonane
lub są wykonywane należycie

8.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się przez Wykonawcę w odpowiedniej
sytuacji finansowej jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w tym obowiazkowo w zakresie transportu dzieł sztuki na kwotę co
najmniej 500000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dołączyć do
oferty:
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr
4 do SIWZ);
9.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.1.3. wykaz wykonanych usług odpowiadających swoich rodzajem usługom niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
czy zostały wykonane należycie. Przez dowody rozumie się dowody w rozumieniu §
1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 roku „w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane”. (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ);

9.1.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, w tym obowiązkowo w zakresie transportu dzieł sztuki.

9.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wskazanego

dokumentu wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa
w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.)

9.3. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
9.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1.
wykonawcy składają wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.3. i 9.1.4. oraz 9.1.5.
Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, zaś dokument, o którym mowa w 9.1.2. składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie;
9.5. Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą “za zgodność z oryginałem” i poświadczone
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
9.6. listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo informację o tym,
że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej;

9.7. Dokumenty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy
przekazują pisemnie, e-mailem lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania faxu.
10.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, kierując zapytania na piśmie, e-mailem lub faksem, na adres lub numer
faksu wskazany w pkt 1 SIWZ.
10.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie przesłana
wszystkim wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której Zamawiający umieścił
treść SIWZ.
10.4. Postępowanie toczy się wyłącznie w języku polskim.
10.5. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Łukasz Radzikowski
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

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

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

13.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
13.2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku
polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski.
13.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub inny
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do
oferty, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę do oferty.
13.4. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która powinna zawierać nazwę i adres
wykonawcy oraz informację o treści: „Oferta na Transport architektury i sztuki na wystawę
"Oskar Hansen, Open Form", znak postępowania: 7/MSN/PN/2016 - NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 05.07.2016 r., GODZ. 15.30”.
13.5. Oferta składa się z wypełnionych dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zmawiającego
w niniejszym SIWZ.
13.6. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca
powinien złożyć niniejsze informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zastrzeżenie niniejszych informacji może nastąpić
nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,
zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 13.4, a koperta dodatkowo
oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2016 r., do godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego ul.
Pańska 3 (recepcja).
14.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
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15.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2016 r., o godz. 15.30, w siedzibie Zamawiającego,
ul. Pańska 3 ( recepcja).
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1. Wykonawca w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazuje ceny ryczałtowe
jednostkowe dotyczące przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1 niniejszej SIWZ oraz
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
16.2. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie mają charakter ryczałtowy i powinny zawierać wszelkie
koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania świadczenia jednostkowego, uwzględniać
ubezpieczenie oraz jeżeli to wynika z opisu dodatkowe opłaty związane z ekspresową realizacją
usługi. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie
ryczałtowych cen jednostkowych zawartych w formularzu kosztorysowym.
16.3. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich. Wykonawca podaje cenę brutto zawierającą
podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest
podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.4. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do
uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert,
Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego
(obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie
zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

17.1. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania, prowadzone będą w złotych polskich.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

19. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz w
następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium - Cena 98%
Kryterium -Termin Płatności 2 %;

19.1. Maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć oferta jednego wykonawcy: 100
19.2. Podstawą oceny ofert będą ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawców w formularzu
cenowym i wynikająca z tych cen wartość oferty brutto. Punkty formularza cenowego będą liczone
wg wzoru:
najniższa cena brutto danej usługi
----------------------------------------------------- * 98
cena brutto danej usługi z oferty badanej

+ punkty uzyskane w kryterium termin płatności
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20. Kryterium Termin płatności będzie oceniany w następujący sposób. Wykonawca który zadeklaruje
termin płatności za fakturę / rachunek wynoszący 21 dni otrzyma 0 punktów.
Wykonawca który zadeklaruje termin płatności za fakturę/rachunek 30 dni otrzyma 2 pkt.

21. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

22. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona
i uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz termin płatności.
23. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów. Oferta może
zdobyć maksymalnie 100 pkt. w we wszystkich ocenianych kryteriach.
24. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

24.1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej ilości punktów (bilans ceny i innych kryteriów) ,
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną .
25. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

25.1. Zamawiający, po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
25.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
25.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
25.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
25.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
25.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt 19.1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.

26. UMOWA
26.1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania od wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta niezwłocznie umowa o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie ze wzorem umowy zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ.
26.2. Załączniki do umowy stanowić będą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
26.3. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §8 wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
27. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Pzp., tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia w
drodze niniejszego przetargu nieograniczonego.
28. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu Zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z załącznikami.
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych usług
Załącznik nr 5 – Lista obiektów.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak postępowania:7/MSN/PN/2016

Nazwa Wykonawcy(wykonawców występujących wspólnie):
…...................................................................................................

Adres: …...................................................................................................

TEL. …......…………….............……………………………………………….

REGON: …………………….............…………………………………………

NIP: …………………………………….............………………………………

FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …................................:
Adres e-mail do korespondencji: ……………………@....................................................

WZÓR FORMULARZA OFERTY

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Transport
architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form", oferujemy wykonanie zamówienia,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, po cenach ryczałtowych podanych w tabeli
kosztorysowej:
Tabela 1. TABELA KOSZTORYSOWA
Lp.
1
2
3
4

Przedmiot zamówienia „Oskar
Form”

Hansen,

Open

Ryczałtowa wartość brutto (z VAT) w PLN

Specjalistyczny transport lotniczy dzieł sztuki MSN
(Polska) –YSOA (Stany Zjednoczone)
Transport morski architektury wystawy i kopii
ekspozycyjnych MSN (Polska) -YSOA (Stany
Zjednoczone)

Specjalistyczny transport lotniczy dzieł sztuki YSOA
(Stany Zjednoczone) -MSN (Polska)
Transport morski architektury wystawy i kopii
ekspozycyjnych YSOA (Stany Zjednoczone) - MSN
(Polska)

RAZEM WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA BRUTTO

Razem wartość ryczałtowa brutto …………………..zł słownie:…………………………………………………………
Wyżej podana cena jest ceną łączną, przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia
wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Termin płatności – 21 dni* - 0 punktów
Termin płatności – 30 dni* - 2 punkty

*Wykonawca musi określić jaki termin płatności deklaruje ( prosimy zostawić nie zakreślony deklarowany termin)
jeśli wykonawca nie dokona wyboru Zamawiający automatycznie zakłada że wykonawca otrzymuje 0 punktów i
deklaruje termin płatności faktury/rachunku wynoszący 21 dni.

1. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla realizacji zamówienia, w tym koszty wszystkich
ubezpieczeń wynikających z przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
ewentualnymi zmianami oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag.
4. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem podanym w załączniku
nr 2 do SIWZ, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
5. Niniejsza oferta została złożona na ……..… kolejno ponumerowanych stronach.
6. OŚWIADCZAMY, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr …… niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający wymaga by dla części oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa ( Wykonawca nie może zastrzec
informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:………………………….……………………………………………………..…
Tel.: ………………………….. Fax.: ……………………… e-mail: …………………………..
Osoba wskazana do kontaktu : …………………………..…………………………..………….

8. Na podstawie art. 36 b, ustawy Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Zgodnie z żądaniem Zamawiającego (na podstawie art. 36 b ustawy) OŚWIADCZAM i wskazuję
części zamówienia, których wykonanie powierzę podwykonawcom:
...................................................................................................
...................................................................................................
9. Na podstawie art. 36 b, ustawy Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b, ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1. Ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodni c
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. OŚWIADCZAMY, że polegamy/nie polegamy* na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nami stosunków. Wykonawca jest w takiej
sytuacji zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
2

*UWAGA! Punkt nr 9 i 10. oferty należy wypełnić TYLKO w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował
zamówienie przy udziale podwykonawców lub będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od
charakteru łączącego go z nimi stosunków). Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji..

11.Załącznikami do oferty są:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

………………………., …………………
Miejscowość
data

_______ ______________________________
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ................................................ 2016 r. w Warszawie, pomiędzy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
nr 58/2005 zwanym dalej „Zamawiającym Organizatorem”:
reprezentowanym przez:

……………………………………….
i
Instytutem Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie, adres: 00-560 Warszawa,
ul. Mokotowska 25, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: RIK 70/2006, NIP: 701 001 09 66, REGON: 140470071,
reprezentowanym łącznie przez:
……………………………………
……………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym Finansującym”,

gdzie Zamawiający Organizator i Zamawiający Finansujący zwani są dalej łącznie „Zamawiającym”,
a

(Firma Wykonawcy, miejsce zamieszkania lub siedziby, nr NIP oraz PESEL lub KRS oraz ew. nazwa
organu prowadzącego właściwy rejestr) zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną/ym przez:

………………………… - …………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa (dalej „umowa’) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania numer 7/MSN/PN/2016 trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.).
Odpisy z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiających oraz odpis z KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy stanowią
odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na transporcie architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form" na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w umowie, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy (dalej usługa
transportowa).
Przedmiotem usługi transportowej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
1)

transport profesjonalny dzieł sztuki wraz z ubezpieczeniem (dalej transport lotniczy)
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2)

transport zwykły architektury wystawy i kopii ekspozycyjnych wraz z ubezpieczeniem (dalej transport
morski)
3. W ramach transportu lotniczego Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
1) zapewnienia odpowiedniego środka transportu umożliwiającego wykonanie transportu;
2) odbioru prac określonych w załączniku nr ….. do SIWZ z magazynu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie i Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
3) dostawy prac do Yale School of Architecture (YSOA), New Haven CT, USA w terminie do 23 sierpnia
2016;
4) odbioru prac z YSOA i ich retransportu do magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w terminie do 31 stycznia 2017 roku
5) wypożyczenia skrzyń,
6) pakowania,
7) zapewnienia pełnej obsługi celnej i ubezpieczenia na czas transportu i retransportu (od momentu odbioru
prac do momentu protokolarnego przekazania pracownikom YSOA) -wartość ubezpieczenia: 224 000 zł
4. W ramach transportu morskiego Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
1) zapewnienia odpowiedniego środka transportu umożliwiającego wykonanie transportu;
2) zapewnienia kontenera 20' (użyczenie) w którym będą transportowane architektura wystawy i kopie
ekspozycyjne
3) odbioru architektury wystawy i kopii ekspozycyjnych z dwóch magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie położonych w Warszawie oraz Kobyłce zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr …. do SIWZ;
4) dostawy architektury wystawy i kopii ekspozycyjnych do YSOA w terminie do 16 sierpnia 2016,
5) odbioru prac z YSOA i ich retransportu do magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
położonych w Warszawie oraz Kobyłce w terminie do 31 stycznia 2017 roku
6) pakowania,
7) zapewnienia pełnej obsługi celnej i ubezpieczenia na czas transportu i retransportu -wartość ubezpieczenia:
100 000 zł

5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został określony w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do umowy.
6. Usługi, o których mowa powyżej Wykonawca będzie każdorazowo wykonywał na podstawie odrębnych,
jednostkowych pisemnych zleceń Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy.

§2
Czas trwania umowy
1. Strony ustalają termin realizacji umowy od jej zawarcia do 31 stycznia 2017 roku lub do zrealizowania
wszystkich elementów wchodzących w skład umowy - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi
jako pierwsze.
2. Dla realizacji poszczególnych elementów umowy Strony przyjmują następujący harmonogram:
1) Transport lotniczy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – YSOA: zakończenie transportu do
dnia 23 sierpnia 2016 roku
2) Transport morski Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – YSOA: zakończenie transportu do
dnia 16 sierpnia 2016 roku
3) Retransport lotniczy YSOA-Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: rozpoczęcie transportu nie
wcześniej niż 19 grudnia 2016 roku, zakończenie retransportu do 31 stycznia 2017 roku
4) Retransport morski YSOA-Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: rozpoczęcie transportu nie
wcześniej niż 19 grudnia 2016 roku, zakończenie retransportu do 31 stycznia 2017 roku

§3
Składanie i realizacja zamówienia
1. Rozpoczęcie transportu/retransportu lotniczego lub morskiego nastąpi po otrzymaniu przez
Wykonawcę potwierdzenia zamówienia usługi transportowej. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 6 do
umowy.
2. Wykonanie usługi transportowej zostanie potwierdzone protokołem wykonania usługi transportowej,
podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego Organizującego. Wzór protokołu stanowi załącznik
nr 7 do umowy.
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3. Podpisanie protokołu wykonania usługi transportowej jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia
Wykonawcy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę OC nr ………………… z tytułu odpowiedzialności cywilnej
w zakresie wykonywania działalności (w tym obowiązkowo w zakresie transportu dzieł sztuki),
która jest przedmiotem umowy. Suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynosi co
najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100), a w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi co
najmniej 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany
do posiadania odpowiedniej polisy OC na kwotę nie niższą niż określona w niniejszym ustępie w całym
okresie trwania umowy. Jeżeli w trakcie trwania umowy dotychczasowa polisa wygasa Wykonawca, jest
zobowiązany bez dodatkowego wezwania Zamawiającego do przedłożenia nowej polisy.
2. Wykonawca przekaże kopię polisy, o której mowa w ust. 1 nie później niż w dniu podpisania umowy,
a w przypadku zawarcia nowej polisy co najmniej na 3 dni przed wygaśnięciem polisy dotychczasowej.
3. Osobami nadzorującymi wykonanie umowy są:
1) ze strony Zamawiającego Organizującego ……….., e-mail …………
2) ze strony Zamawiającego Finansującego …….., e mail……..
3) ze strony Wykonawcy ………., e-mail …………
§5
Wynagrodzenie oraz zasady wystawiania faktury VAT
1. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy wyniesie nie więcej niż ……… zł (słownie:
………… złotych) brutto i zostanie wypłacone według następującego harmonogramu:
1)
2)
3)
4)

I transza po zakończeniu transportu lotniczego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do YSOA w
wysokości ………
II transza po zakończeniu transportu morskiego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do YSOA w
wysokości ………
I transza po zakończeniu retransportu lotniczego z YSOA do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w
wysokości ………
I transza po zakończeniu retransportu morskiego z YSOA do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w
wysokości ………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 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. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 umowy płatne będzie po
realizacji zlecenia usługi transportowej, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za
faktycznie wykonaną usługę, dostarczoną Zamawiającemu Finansującemu.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie zamówienia stanowi protokół,
o którym mowa w §3 umowy.
5. Zamawiający Finansujący zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………….., w
terminie …. dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.
6. Faktura z tytułu realizacji niniejszej Umowy winna zostać wystawiona wyłącznie na Zamawiającego
Finansującego, tj. Instytut Adama Mickiewicza. Adresem do doręczenia faktur VAT jest siedziba
Zamawiającego Finansującego.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Finansującego.
§6
Kary umowne
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1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy usługi transportowej w terminie określonym w § 2 ust.
2, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego za tę
część umowy przy której doszło do opóźnienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Za zakończenie
usługi transportowej Strony uznają zakończenie rozładunku dzieł sztuki w miejscu docelowym i
sporządzenie protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu nowej polisy ubezpieczenia OC w
terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. 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.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Każdorazowe
naliczenie kar umownych Strony traktują jako wezwanie do należytego wykonania umowy.
6. 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

1.
2.

3.

4.

5.

§7
Odstąpienie od umowy
Każda ze stron może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w tym na
zasadach przewidzianych dla umów wzajemnych.
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.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, w
przypadku trzykrotnego wystąpienia w całym okresie obowiązywania umowy okoliczności
skutkujących naliczeniem Wykonawcy kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być
złożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie trzeciej kary
umownej.
Niezależnie od powyższych okoliczności, Zamawiający może odstąpić od umowy po wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie
krótszego niż 24 godziny jeżeli:
a) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu lub zakończeniu usługi transportowej przekracza 2 dni
względem terminów określonych w zamówieniu usługi transportowej
b) opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu polisy ubezpieczenia OC, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy
przekracza 2 dni względem terminów określonych w § 4 ust. 2 umowy lub jeżeli przedłożona polisa
OC nie odpowiada warunkom określonym w § 4 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie zapisów powyższych, postanowienia art. 491 § 2
Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
§8
Zmiany umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;
2) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także
zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej
kwocie Wykonawcy;

3) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
wykonawcę;
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu;
5) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2.

6) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego z
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397
kodeksu spółek handlowych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
1) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

3.
4.

5.
6.
7.
8.

3) zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak
i przez Wykonawcę
Zmiana danych o których mowa w ust. 2 i 3 dla swej skuteczności wymaga poinformowania drugiej
Strony w formie pisemnej. Do czasu otrzymania powiadomienia o zmianie danych teleadresowych
pisma wysyłane na dotychczasowy adres uznaje się za odręczone z chwilą awizowania, a w przypadku
pism wysyłanych drogą e-mail z chwilą zarejestrowania wiadomości na serwerze nadawcy.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Załączniki stanowią integralną cześć umowy i mogą być zmieniane wyłącznie w trybie przewidzianym
dla zmiany umowy.
Postanowienia ust. 6 nie stosuje się do odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiających oraz odpisu
z KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy, które podlegają zmianie na podstawie odrębnych przepisów.
W przypadku zmiany danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 6 Strony są
zobowiązane do niezwłocznego przesłania drugiej Stronie aktualnego odpisu z właściwego dla Strony
rejestru.
§9
Postanowienia końcowe
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1.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo przewozowe z dnia 15
listopada 1984 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1173 z późn. zm.)
Spory, mogące wyniknąć z realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
Organizującego.

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

…………………………………
Zamawiający

…………………………………..
Wykonawca

Załączniki:
1. RIK Zamawiającego Organizującego
2. RIK Zamawiającego Finansującego
3. KRS/CEIDG Wykonawcy
4. SIWZ wraz z załącznikami
5. Oferta
6. Potwierdzenie zamówienia usługi transportowej
7. Potwierdzenie wykonania usługi transportowej
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Załącznik nr 6 do Umowy
Warszawa, dnia ……..
Druk
potwierdzenia zlecenia usługi transportowej
Niniejszym potwierdzam zlecenie usługi transportowej w transporcie lotniczym/morskim* na

warunkach określonych w umowie zawartej w wyniku postępowania 7/MSN/PN/2016 Transport

architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form"

Rozpoczęcie usługi transportowej nastąpi dnia …….. z dokładne miejsce położenia obiektu. Obiekty zostaną

dostarczone do miejsce docelowe w dniu…………..

Preferowana forma opakowania obiektów ……….

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (w tym koszty opłat lotniskowych, morskich, należności

publicznoprawnych) z tytułu realizacji zlecenia usługi transportowej wynosi zgodnie z formularzem oferty …
kwotę ……. brutto,
UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić

…………………………………

(osoba umocowana do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego).
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Załącznik nr 7 do Umowy
Warszawa, dnia ……..
Druk
potwierdzenia wykonania zlecenia usługi transportowej
Niniejszym potwierdzam wykonanie zlecenie usługi transportowej w transporcie lotniczym/morskim*

na warunkach określonych w umowie zawartej w wyniku postępowania 7/MSN/PN/2016 Transport

architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form"

Zakończenie usługi transportowej nastąpiło dnia …….. z dokładne miejsce położenia obiektu. Obiekty

zostały dostarczone do miejsce docelowe w dniu…………..
Forma opakowania obiektów ……….

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (w tym koszty opłat lotniskowych, morskich, należności

publicznoprawnych) z tytułu realizacji zlecenia usługi transportowej wynosi zgodnie z formularzem oferty …
kwotę ……. brutto,
UWAGI:

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

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

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………

(osoba umocowana do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego).
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak postępowania: 7/MSN/PN/2016

Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania na „Transport architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen,
Open Form"”, oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opisane przez Zamawiającego w SIWZ

oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

………………………., …………………
Miejscowość
data

________ ______________________
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak postępowania: 7/MSN/PN/2016

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
potwierdzających spełnienie warunku udziału opisanego w pkt 8.1 SIWZ
Transport architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form"

Lp.

Przedmiot usługi

1.

Zamawiający

Wartość
wykonanych
usług
(brutto)

Data
wykonania

2.

3.

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie poniższych usług.

………………………., …………………
Miejscowość
data

________ ______________________
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5:

OŚIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOLWEJ
Transport architektury i sztuki na wystawę "Oskar Hansen, Open Form"
(Postępowanie numer 7/MSN/PN/2016)
Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczam zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), że należy/nie należy* on do grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji lub
konsumentów (Dz.U. z 2015 roku, poz. 184)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.**
Lp.

Nazwa grupy kapitałowej, do której należy wykonawca oraz
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

1
2
3

* - niepotrzebne skreślić;
** - wypełnić tabelę tylko jeżeli z treści oświadczenia wynika, że wykonawca należy do grupy
kapitałowej.

__________________ dnia __.__.201_ r
.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14

