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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SIWZ) 

na 

 Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich                   

(w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej 
 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej również 

„ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl  

adres strony internetowej: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/   

Uwaga!! Składanie i otwarcie ofert w tymczasowej siedzibie Muzeum przy                              

ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

W związku z realizacją wymogów 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum – Dom 

Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest: Dyrektor Muzeum – Dom 

Rodziny Pileckich (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez adres e-mail: 

iod@ostrowmaz.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn.  będą przetwarzane 

w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

6. Posiada Pani/Pan: 

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 

1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie przez Pana/Panią, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

mailto:muzeum@ostrowmaz.pl
http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/
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-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 - w szczególności wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;   

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

-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. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa  w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania 

danych. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom 

Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej. 

3.2. Zakres zamówienia:  

39100000-3 Meble 

39150000-8 Różne meble i wyposażenie 

39130000-2 Meble biurowe 

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 

39121000-6 Biurka i stoły 

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne. 

42968200-1 Maszyny wydające artykuły toaletowe 

30142000-6 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące 
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39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki  

42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym 

39721000-2 Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie 

domowym. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom 

Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej. 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) dostawę fabrycznie nowych elementów wyposażenia zgodnie z ilością, kryteriami i 

parametrami w przedstawionymi w  Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 

do SIWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Odstępstwa w ww. 

zakresie obciążają Wykonawcę, którego odpowiedzialność nie ustaje nawet 

wówczas kiedy Zamawiający, czy inny podmiot działający w jego imieniu, dokona 

odbioru przedmiotu zamówienia, 

2) zmontowanie elementów wchodzących w skład wyposażenia, 

3) rozpakowanie z opakowań, rozładunek wyposażenia/asortymentu ze środka 

transportu oraz jego przetransportowanie (wniesienie) do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego, a także usunięcie wszelkich powstałych, w wyniku tych 

czynności odpadów i nieczystości oraz zutylizowanie powstałych odpadów. 

3. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment objęty przedmiotem zamówienia: 

1) powinien być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na 

które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

2) powinien nadawać się do użytkowania zgodnie z funkcją i przeznaczeniem, 

niezwłocznie po jego dostarczeniu i zamontowaniu. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 

minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji i jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określa wzór umowy. 

6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca, gdzie będą 

przeprowadzane dostawy i montaż elementów przedmiotu zamówienia, celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac oraz uzyskania dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do prawidłowego skalkulowania ceny i 

uwzględnia  elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia miejsca 

dostaw i montażu poniesie Wykonawca. 

7. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów 

podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w Opisie 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ) służą wyłącznie do podania 

minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, 

systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w 

wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i 

zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.4. Miejsce realizacji: siedziba Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy                     

ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej, działka nr ew. 2338/2. 
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 ustawy Pzp. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 31.12.2019r. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 

niniejszej SIWZ. 

6.2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 

ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 

wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

2 Formularz Cenowy 

8.2. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

8.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 

sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 

składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

8.6. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i Podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

8.7. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

8.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców. 

9.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”, o którym 

mowa w pkt 8.1. ppkt 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.)., 

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą elektroniczną.  
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11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3. Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia                             

16 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) - Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ww. rozporządzeniu, przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 11.6. 

11.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej. 

11.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

11.11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

a) w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Pani Dorota Socik - Dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w 

organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej, e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl, 

b) w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Pani Dorota Socik - Dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w 

organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej, e-mail: 

muzeum@ostrowmaz.pl, 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

13.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

14.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14.4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według 

postanowień niniejszej SIWZ. 

14.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej  SIWZ. Do oferty należy załączyć formularz cenowy. 

14.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

14.7. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w 

sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 

rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 

(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą 

być parafowane. 

14.8. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 

uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo 

musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku 

nie będą uwzględniane. 

14.10. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 

oznaczonym nazwą Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: 

Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w 

organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej, NIE OTWIERAĆ przed: 2019-11-27  godz. 

12:20”. 

14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14.10 

oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14.12. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: 
Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

 Strona: 10/15 

budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, 

oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”.  

14.13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego, (Sekretariat 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, ul. 11 Listopada 7) do dnia 2019-11-27  do godz. 

12:00. 

15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 

składania ofert. 

15.3. Otwarcie ofert nastąpi: 2019-11-27 o godz. 12:20, w tymczasowej siedzibie 

Zamawiającego: (Gabinet Dyrektora Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, ul. 11 

Listopada 7). 

15.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi 

oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/ informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (PLN), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

16.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty 

zakupu, transportu i montażu, dodatkowych materiałów i czynności konserwacyjnych 

oraz zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi oraz wszelkie inne koszty 

prac i czynności, o ile są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  

16.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

16.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

16.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena brutto 60 % 

2 Okres gwarancji i rękojmi 40 % 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena  

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 

ofert, 

 - Cof - podana w ofercie  cena. 
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2 Okres gwarancji i rękojmi 

W ramach niniejszego kryterium przyznawane 

będą punkty za podany w ofercie przez 

Wykonawcę okres gwarancji  i rękojmi.   

Wykonawca, który udzieli gwarancji i rękojmi 

na przedmiot zamówienia i wykonane prace 

montażowe na okres: 

24-35 miesięcy -  otrzyma 0 punktów; 

36 miesięcy lub dłuższy - otrzyma 40 punktów; 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi nie może 

być krótszy niż 24 miesiące. Jeżeli 

Wykonawca, zaproponuje okres gwarancji i 

rękojmi  krótszy niż 24 miesiące - oferta 

zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca, nie 

określi w złożonej ofercie okresu gwarancji i 

rękojmi Zamawiający przyjmie do oceny oferty 

wartość 24 miesięcy i przyzna Wykonawcy 0 

pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres 

dłuższy niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie 

do oceny oferty wartość 36 miesięcy i przyzna 

Wykonawcy 40 pkt. 

17.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. 

17.4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem pkt 17.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

17.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

17.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, w szczególności w zakresie:. 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: 
Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

 Strona: 13/15 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (t.j.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

17.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

17.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

17.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

18.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 

oraz udostępni na stronie internetowej http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/ informacje, o 

których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp. 

18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp. 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 

zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

19.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

19.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/
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19.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  

ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

20.1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

21. 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 

21.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych , w tym art. 144 oraz w zakresie  i na warunkach określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz wzorze umowy. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.   

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

22.6. 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.  

22.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  

22.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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22.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

22.10. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej są zawarte w dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

23.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

24. POZOSTAŁE INFORMACJE 

24.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

24.2. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Opis przedmiotu zamówienia.  

2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.  

3 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.  

4 Wzór oferty na dostawy. 

5 Formularz Cenowy. 

6 Wzór umowy na dostawy. 

 


