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Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia

,,Modernizacj a systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów M uzeu m

piastów śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji

a ntywłama n iowej oraz mon itori n g u wizyj ne g o (C CTV)"

w ratltach clotacjiz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020 _ 202l na,

lvytllrtlti inwestycje dla Muzeum Pinstów Śląskich w Brzegu na zadanie pn. ,,Modernizacjn
systenlórv zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Sląskich w Brzegu polegająca

na wyurianie i rozbudowie instalacji antywlamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie
nlonitoringu lvizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej itechnicznej systenrórł'

zabezpieczenia jednostki".

przetarg n i eograni czony

ZNAK: AG.26,5.2020



l.

ll.

ZAMAWlAJĄCY:.
Muzeum Piastów Sląskich W Bżegu, wpisane do Rejestru lnstytucji Kultury prowadzonego pzez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr RlK 69/2006
Plac Zamkowy 1 ,

49-30O Bzeg,
NlP : 7 47 -13-32-604, REGON : 001 30261 9,
tel,77 Ą16 32 57, e-mai|: sekretariat@zamek,bżeg.pl
adres strony internetowej: http://www.bip.zamek.brzeg,pl

TRYB UDzlELANlA zAMÓWlENlA:
Postępowanie o udzielenie zamóWienia publicznego prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego o wańości mniejszej niż kwoty określone w pżepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U,
z 2019 r, poz, 1843zezm.), da|ej: Pzp.
W postepowaniu ma zastosowanie procedura ureguIowana w aft.. 24 aa Pzp, lzw,,,procedura
odwrócona"

OPlS PRZEDMlOTU ZAMOWlENlA:

2)

Przedmiotem zamóWienia jest wykonanie dwóch systemóW instalacji: instalacji
antywlamaniowej i a|armowej - napadu oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego
(te|ewizji dozorowej - przemysłowej * CCTV) w obiekcie Muzeum Piastów Sląskich w Bżegu
wraz z wykonaniem, niezbędnych prac wykończeniowych tynkarskich po montażu insta|acji,
Wykończeniowych elektrycznych, teletechnicznych, dostawą splzętóW oraz użądzen
i oprogramowania wraz z ich instalacją do obu systemóW (tj. instalacji antywłamaniowej
i monitoringu Wlzyjnego), konfiguracją techniczną i uruchomieniem obu systemóW instalacji,
Wykonaniem centrali obu systemóW w wlaz z klimatyzacją W pomieszczeniu zlokalizowania
urządzeń, a także pżeprowadzeniem szkolenia dla Wyznaczonego personelu
ZamaWiającego,

W ralnach prac W systemie instalac.Ji antywłamaniowej przewiduje się w szczegó|ności
(dostawę imontaz urządzen technicznych) na całości obiektu Muzeum.
a) Wymianę dotychczaSOWych czujek ruchu na całości obiektu wraz z częściowym
okablowaniem oraz montaż nowych czujek W miejscach, które nie są obecnie objęte taką
formą dozoru (tam, gdzie wymaga tego rozbudowa systemu);
b) wymiana centra|i systemu na nowe uźądzenie (montaż W dotychczasowym miejscu -
pońierni Zamku): .
c) doprowadzenie insta|acji do nowej centrali ikonfiguracja systemu,

W ramach prac w systemie insta|ac]i monitoringu Wizyjnego, polegającego na Wymianie
istniejących e|ementów i rozbudowie systemu (dostawa i montaź urządzeń technicznych),
obejmującą całość obiektu Muzeum, W tym dzledziniec Zamkowy:
a) Wymiana dotychczasowych kamer oraz częściowo okabIowania (tam, gdzie Wynika to

z projektu technicznego) W następujących miejscach:
- dziedziniec i krużganki zamkowe;
- Zamkowe piwnice w skżydle Wschodnim (Wystawy);
- parter W skrzydle południowym iwschodnim (Wystawy i hol kasy Muzeum);
- | piętro W skrzydle południowym iwschodnim (Wystawy);
- parter w skrzydle zachodnim (1 pomieszczenie - wystawa kresowa)
- kamery zloka|izowane po obrębie muróW zamkowych (Wg. projektu technicznego).

b) wykonanie nowej instalacji monitoringu Wizyjnego (rozbudowa), montaż okablowania
i kamer wraz z podłączeniem do istnie]ącego systemu i jego konfiguracja W
następujących obszarach Muzeum (Wg. projektu technicznego):
- l piętro w skrzydle południowym (korytaż adm inistracyjny, Sata Myśliwska);
- lI piętro w skrzyd|e południowym (korytarz adm inistracy.jny);

Il|.

1)

3)



-. ll piętro W skrzydle południowym i Wschodnim (sale Wystawowe; Wystawa Sztuka
Sląska XV-XVIIi w,);
- | piętro ,,A' i ,,B' w skrzydIe zachodnim (pomieszczenia korytaży adm inistracyjnych

Działów Muzeum i magazynów);
- lI piętro ,,A" i ,,B' w skrzydle zachodnim (pomieszczenia korytafzy adm inistracy]n ych

Działów Muzeum, Archiwum i magazynów);
- dziedziniec zamkowy - montaż kamer identyfikacyjnych pzy bramach wejściowych

(Wg, projektu),
c) Wykonanie centrali systemu z montażem niezbędnych uządzeń techniczno-

informatycznych oraz konfiguracja systemu (komputer, ekrany, rejestratory itd,);

d) montaż klimatyzatora W pomieszczeniu centrali systemu (pomieszczenie przyIegające do
pońierni Zamku - pańer, skrzydło południowe, wejście do dziedzińca),

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający całościowy zakres prac zawierający
rowniez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robol oraz przedmiary robót, a takŻe
opiS Wymaganych parametrów insta|owanego sprzętu i oprogramowania został zawarty W

zaiączn kach nr 9 do Sl\ĄZ,
5) Wykonawca może dokonaó wizji loka|nej pomieszczeń podlegających modernizacji W dni

powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz, 8:00 - 14:30, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym Z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w SIV!ż |ub w inny
dzień oraz godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem, lecz po uzyskaniu
zgody Dyrektora Muzeum na wejście do obiektu, Zgoda taka jest uzyskiwana przez
pracownika merytorycznego, a następnie \A/ykonawca jest powiadamiany o terminie
i godzinie możliwości dokonania oględzin pomieszczeń.

6) Prace prowadzone będą na podstawie dokumentacji technicznej, zaopiniowane,j pozytywnie
prZeZ jednostkę nadzorującą państwowe jednostki W zakresie ochrony zbiorÓw i używanych
zać,ezpieczen - Narodowy lnstytut Muzea|nictlva i ochrony Zbiorów w Warszawie

7) Główny przedmiot zamówienia wg wspólnego slownika zamówień:
CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
cPV 351 25300-2 Kamery bezpieczeństwa
cPV 32000000-3 - Sprzęt radiowy, teIewizyjny, telekomun ikacyjny i podobny

l\,. fER\ll\ l{l,..\LlZ,\C,.ll 1-,\\IÓWlE\lA:

65 dni od dnia podpisania umowy.

\'. \\'.\Rl,]Nl(l UDZlAŁU W POSTĘPOWANlU:

1 , W postępowaniu mogą wziąc udział Vwkonawcy, któzy spełniają warunki określone w SI\AZ oraz
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ań, 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2 o udzlelenie zamówienia moqa ubieoac sie wvkonawcv spełniaiacv warunki okreś|one w ań, 22
Ust, 1b pkt 1-3 dotvczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Za.nawia]acy uzna, Warunek za spełniony, jeżeli M,lkonawca wykaże, że:
a Ocs]ada koncesję MS\MA w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie

::cezpieczenia technicznego polegającego na montażu eIektronicznych urzadze?
s,, s:Emów alarmowych sygnaIizujących zagrożenia ochranianych osób i mlen a c,a3

.-.s. .3tac]i. konseMacji i napraw w miejscach ich zainsta|owania;
: ..s 3Ja zaświadczenie Wydane przez Właściwego Komendanta Wojevródz":go =: :

: ,,, o S|e na liste kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ]L3

: :: s ;:a iegitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technlczneg.

: s.:J3c,: ekonomicznei lub finansowei:
-z^,z,,, .,2.,j rie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego .,,a---,,

3) zdolności technicznei lub zawodowei:
a) coślvladczenie:



Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli \^/ykonawca wykaże, iż w okreSie ostatnió 3
lat pzed upłylvem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy
- W tym okresie - wykonał co najmniej .jedno zadanie w branży teleteónlcznej
o wańości co najmniej 100,000,00 PLN,

b) osobv skierowane do realizacii zamóWienia:
zarnawiający uzna, warunek za spełniony, jeśli \A!konawca wykaże, że dysponuje co najmniej
jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia-budowlane -w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ułządzeń
teIekom unikacyjnych,

ocena spełnienia Ww, Warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych przez Vwkonawcę oświadczeń i dokumentóW Wg za§ady spełnia/ nie spełnia,

1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegac na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych.
2) \^rykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodniĆ

Zjmawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do
oddania mu do dyspózycji niezbędnych zasobów na potzeby realizacji zamÓWienia - Wzór
zobowiazania stanowia załaczniki nr 6 do sl\M.

3) Zanrawiając^/ ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoŚci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na vvykazanie przez
\^/ykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa W ań, 24 ust. 1 pkt 13-22.

Ą) V[ odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwaIifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mo9ą polegac na zdolnościach innych podmiotów, jeŚIi podmioty te

zrealizują zadania, do realizacji których te zdolności są Wymagane.
5) \A!konawca, który poIega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobÓW, za szkodę
poniesioną wzez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi Winy,

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o którym mowa W pkt 1), nie potwierdzają spełnienia pżez \^/ykonawcę WarunkÓW udziału w
postępowaniu lub zachodzą Wobec tych podmiotóW podstawy Wykluczenia, Zamawiającyżąda,
aby Wykonawca W terminie określonym przez Zamawiające9o:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamÓwienia, jeżeli Wykaże'zdo|ności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa W pkt 1).

Vl. PODSTAWY WYKLUCZENlA:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w ań,
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Środki naprawcze:
Vwkonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 pkt 13 i 1Ą oŻz pkt 1&2C
ustawy pzp może na podstawie ań. 24 ust. 8 ustawy pzp pzedstawić dowody na to. że pod,ęte
pżez niego środki są Wystarczające do Wykazania jego zetelnoŚci, w szczegÓlnoŚci udoJrodlic
naprawienie szkody wyrządzonej pżestępstwem lub pzestępstwem skarbowym.
zadoścuczynienie pieniężne za doznaną kzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące

4 wvmaqania dotvczące możliwości korzvstania przez wvkonawce ze zdolności technicznvch lub



Wyjaśnienie stanu faktycznego oraz Współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnyń
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które §ą odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub pżestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca W stosunku do \Alkonawcy
będącego podmiotem zbiorowym, Wobec którego orzeczono prawomocnym Wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz Wobec którego nie uplynął jeszcze określony
W tym Wyroku okres obowiązylvania tego zakazu.
Wykonawca nie pod|ega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględni wagę i szczególne
okoIiczności czynu Wykonawcy olaz uzna za wystarczające pż edstawione pzez niego dowody,
W przypadku nieuwzg|ęd nienia pżedstawionych dowodów Zamawiąący może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etaple postępowania,

VII. WYKAZ OŚWlADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTW|ERDZAJĄCYCH SPEŁN|ANIE
WARt]NIiOW UDZIAŁlJ W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
zamawiającego w pkt 5 S|WZ do wzoru ofeńv (zp!eeza!_at_J_śpś!WZ należv dołączvc
aktualne na dzień skladania ofeń dokumenty:

1 ) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postepowaniu określonych w art. 22
ust, 1 b pkt 1-3 ustawy Pzp - Wzór ośWiadczenia stanowi załacznik nr 3 do Sl\^lz.

2) ośWiadczenie dotyczące spełniania prz eslanek określonych W ań. 24 ust. 1 pkt 12_23 ustawy
Pzp skutkujących Wykluczeniem z postępowania - Wzór oświadczenia stanowi załacznik nr
4 do S|\^z,

3) zobowiązanie podmiotu tzeciego do oddania do dyspozycji Vl/ykonawcy niezbędnyó
zasobóW na potrzeby realizacji zamóWienia - wzór zobowiazania stanowi załącznik nr 6 do
Sl\^ż, (ieżeIi dotvczv),

4\ pełnomocnictwo do reprezentowania W postępowaniu albo reprezentowania W postępowaniu
i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (ieżeli dotvczń,

5) pełnomocnictwo do Występowania W imieniu V1,lkonawcy W pzypadku, gdy dokumentóY/
składających się na ofeńę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania \^/ykonawcy
(ieżeli dotvczń -

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
o których mowa W ań. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca pżekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej,
o której mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zalacznik nr 5
do S|\^Z.
wraz ze zlożeniem oświadczenia, \^/ykonawca może przedstawic dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do Zakłócenia konkurencji W postepowaniu o udzieIen€
zamówienia,

3. Wykonawca, którego ofeńa zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedlożenia następujących
oŚwiadczeń i dokumentóW (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) koncesji MSWA w zakresie usług ochrony mienia rea|izowanych w fom€
zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych ulządzeń
l systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia ochranianych osób i mienia ofaz
eksploatacji, konseMacji i napraw W miejscach ich zainstalowania;

b) zaświadczenia wydane pżez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji
o wpisie na listę kwalifikowanyń pracowników zabezpieczenia technicznego lub

c) legitymacji kwalifikowanego pracown ika zabezpi eczenia techn iczne go,

1)



2|
fina nsowei:
Zamawający nie wymaga żadnych dokumentów.

3) w
a) dku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat pzed upływem terminu

wyńonywanych przez ńie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

sxijdania ofeń, a jóżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym okresie,

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na żecz których usługi

zostały wykonan e, w(az z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są

wykonywine nalezycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIVIZ,

oówodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na żecz'którego roboty budowlane były wykonwane, a jeżeli z uzasadnionej
'przyczynyoobiektwnymCharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskactych

dokumentow - inne dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych pzez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz
z informJcjami na temat ich kwalifikac1i zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcónia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

osobami-

a do
@żłożeniaoświadczeńlubdokumentóWpotWierdzających
sp'ełnianie *arunńó* udziału W póstępowaniu Iub brak podstaw Wyk|uczenia, jeżeli Zamawiający

oświadczenia lub dokumenty,
3. W przypadku wskazania przez \^lykonawcę oświadczeń lub dokumentów na Potwierdzenie braku

poł.tÓ* wyk|uczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod okreśionymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

Zamawiający źąda od Wykonawcy pęedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez

Wykonawcę' i pobranych samodzielnie przez ZamawiĄącego dokumentów,
4. W' przypadi<u 

' 
wskazinia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się

w posia'daniu Zamawiającego, W szczególności oświadczeń lub dokumentÓW przechowywanych
przez ZamawiĄącego igodnie z a1.. 97 ust, 1 ustawy pzp, Zamawiający w celu. potwie rdzenia

okoliczności, o t<iOr;icn ńowa w ań. 25 ust, 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz

spelnianie warunków udzialu w postępowaniu określonych przez zamawiĄącego), korzysta z
pos]adanych oświadczeń lub dokumentóW, o ile są one aktualne,

posiada oświadczenia |ub dokumenty dotyczące tego \^/ykonawcy lub moze,je uzyskac za
pomocą bezpłatnych i ogó|nodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z- dnia 17 lutego 2oo5 r. o informatyzac]i działa|ności podmiotów

rea|izulących zadanió pub|iczne (Dz, U. z2014r.poz, 1114 olaz z 2016 r, poz, 352),

w przypa'otu wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie

ele't<tróniczne1 pod określonymi adresami intemetowymi ogó|nodostępnych ibezpłatnych baz

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez \^,Ą/konawcę

2.

4. zasady składania ofeńy przez podmioty wspólnie występujące (spólka cywilna,
konsorcjum):

1. Vwkonawcy mogą wspólnie ubiegac się o udzietenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) -

"ń. 
zg ust.i ustllvy pzp. W takiń pźypadku \^/Ykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc

za wykonanie umo*y, W pzypadku składania ofeńy pżez V[konawólv wspó|nie_ubiegających
się o udzielenie zamówiehia, Wkonawcy ustanawia,ią pełr]omocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, oaz zalączaią do ofeńy - pełnomocnict\ivo do

reprezentowania v§konawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowan€
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,



2. Każdy z Wykonawców, którzy Wspólnie ubiegają się o zamóWienie zobowiązany jest złożyc
oświadczenia _ stanowiące ZałąCzniki nr 3 onz nr 4 do S|WZ - potvvierdzające, źe spełnia Warunki
udziału w postępowaniu olaz blak podstaw wykluczenia.

3, Wsze|ka korespondencja oraz rozliczenia dokonylvane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda pżed zawarciem umowy W sprawie zamówienia publicznego umowy

reguIUjącej współpracę VWkonaWcóW Występu.jących wspólnie,

Vlll. lNFoRMAcJE o sPosoBlE PoRozUM|EWAN|A. SlĘ ZAMAW.|AJĄCEGo
Z WYKONAWCAMl ORAZ PRZEKAZYWANlA OŚW|ADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, JEZEL|
ZAMAW|AJĄCY, W SYTUACJACH oKREŚLoNYcH W ART. 1oc-loE USTAWY PzP,
PRZEW|DUJE INNY sPosoB PoRoZUM|EWAN|A slĘ NlŻ PRZY UŻYclU Śnooxow
KoN]UNlKAcJl ELEKTRoNICZNEJ, A TAKZE WsKAzANlE osoB UPRAWN|oNYCH Do
POROZU |V] lEWANlA SlĘ Z WYKONAWCAM l:

2.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego,
b) oSobiście,
c) za pomocą faksu,
d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

o śr,viadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z2017r.,poz. 1219 oraz z 2018r, poz.650),
Wsze|kie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia, oraz informacje pżesłane faksem lub drogą
elektron czną powinny byc niezwłocznie pżesłane W formie oryginału |ub kopii poświadczone1
za zgodnośc z oryginałem na adres siedziby Zamawialącego podany W pkt l SlWz.
Jezeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

WYMAGANlA DOTYCZĄCE WADlUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

TERM lN ZWlĄzANlA OFERTĄ
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą lozpoczyna się Wraz z
upływem terminu składania ofeń.
Wykonawca Samodzie|nie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z
oferta, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upłylvem terminu
związania ofeńą, zwrócic się do WykonawcóW o Wyrażenie zgody na przedłużenie tegó terminu
o oznaczolly okres, nie dluzszy jednak niż 60 dni,

OPlS SPOSOBU PRZYGOTOWANlA OFERTY
Wykonawca może złożyc tylko jedną ofeńę.
Oferta l]ltlsi byc sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niervażnoscl
Każdy dokument składający się na ofeńę musi być czyte|ny.
Ofeńa wraz załącznikami musi być podpisana pżez \^,^/konawcę lub osobe uajłaz^.,2 ::
reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zg..- 3 : za:=:ż,,
reprezentacji Wskazanymi we właściwym rejestrze,
Jeze| osoba/osoby podpisująca ofeńę działa na podstawie pełnomocnlc§,"a :a .3-. - . :- ::, :

tc musi w swej treści jednoznacznie Wskazywac uprawnienie do pc3: 
=?, ż -':-.

Pełromocnictwo to musi Zostać dołączone do oferty i musi byc złoźone \,, ?,,J,z = -: ,::
pcś,.,iaoczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
Cizla ,,,łraz z zalącznikami musi byc spożądzona w jezyku polsk ź {-:_. ::, --.,,
s(iada]3cy się na ofertę sporządzony W innym języku niż język poIski \Yili 3. 3_,. :":::-,. ł,-.:
: :l-maczeniem na ]ęzyk poIski, W razie wątpliwości uznaje slę lż \,Jers_a .3 s,:.3:_.::-: :::
,,, ers] a lviazacą
Dc.(!|,]T enty skladające się na ofertę mogą byc zlożone w oryginale lub kseroxcpll .c:.,, 3-::: -:_

xl.

1.

2.

1.

2.
J.
4.
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Xll.
1)
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11

za zgodnośc z oryginałem pżez \^rykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy,
Za|eca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona ofeńy była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę, Kaźda poprawka W treści ofeńy, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny byc parafowane
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wlkonawcy.
Za|eca się, aby stfony oferty były ze sobą połączone i kole]no ponumerowane.
Zlożona ofeńa Wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu pzepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co,
do których \AĄlkonawca składając ofeńę zastrzeqł oraz wvkazal, iż zaslrzeżone informacje
stanowią tajemnicę prz edsiębiorstwa. V\.Ą7konawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa W art, 86 ust, 4,
W przypadku, gdy Wykonawca nie Wykaże, że zastżeżone informacje stanowią ta.jemnicę
przedsiębiorstwa W rozumieniu ań. '1 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 'l993 r. o zwa|czaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz, U, z 2oo3 r. nr '153 poz, 1503) Zamawiający uzna zaslrzeżone
informacje za jawne, o czym poinformuje \^/ykonawcę.
Informacje stanowiące tajemnicę pż edsiębiorstwa, winny byc zgrupowane i stanowic oddzlelną
część ofeńy, opisaną w następujący sposób: ,.lnformacie stanowiace taiemnice
przedsiebiorstwa- tVlko do Woladu przez zamawiaiaceoo",
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pźygotowaniem izłożeniem ofeńy.

lVIlEJscE oRAZ TERIMlN sKŁADANlA l oTWARclA oFERT
oferty winny byc złożone W siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy P|acu Zamkowym 1 w
sekretariacie, pok. nr 90 (l pjętro), W terminie ilo dnia 2,1 grltdnia 2020 roku, do godżiny *:3iJ,
ofertę nalezy umieścic W zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawańości bez
uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścic nazwe iadres Zamawiaiaceqo.
nazwę i adres Wvkonawcv oraz napis:

ofeńa przetargowa na zadanie pn.:
,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i
montażu i nstalacji antywłaman iowej oraz monitori ngu wizyj nego

,",:,,"

- NlE oTWlERAc PRZED DN|EM 2,1.12,2020 r. odz,9:00.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac
Zamkowy 'l, w Sali Myś|iwskiej (l piętro, skrzydło południowe) w dniu 21 grudnia 2020 roku, o
godzinie 9:00,
otwarcie ofeń jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć W otwarciu ofeń. Bezpośredn jo przed
otwarcjem ofeń Zamawiający poda kwotę, jaką zamieża przeznaczyć na sfinansowanie
zamówien a
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwli (firmy) oraz adresy WykonawcóW, a takze
tnfonlacle dotyczące ceny, telminu Wykonania zamóWienia, okresu gwarancji i warunkó,,.r
płatno ścr zawartych W ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawia]ący zamieści na stronie interneto!,/e] inforn^ac.e
dotyczace,
a] kwoty, jaką zamierza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia;
o f .m oraz adresów wykonawców, którzy złożyli ofeńy w terminie;
: ce,]y terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunków płatności za,,,a-.::-
.,.:'3iaan
3'::: ;::zymana przez Zamawiającego po terminie składania ofe.t zosta.,9 il 3:..,...:- 3
:",,: ]-",:] Ji}^onawcy oeZ otwlerania,
.'._, -.a^aijca moze wpTowadzac Zmiany |ub Wycofac złoŻonąprzez siebre ofele p3a .,,a---. :,-,
ze Zanavilalacy otrzyma pjsemne zawiadomienie o Wprowadzeniu zmlan luc liiaa'ai - 3,:=-
:3,:-|.eil upływem terminu składania ofert, Powiadomienie o wprowadzeniU zT, a1 -:

4)

5)

6)



Wycofaniu ofeńy musi być złożone Wg takich samych zasad jak składana oferta tj, W kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem,Zmiana" Iub,,\AĄlcofanie",

9) Kopeńa oznaczona okreś|eniem ,,Zmiana" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy.
ktory Wprowadził zmiany ipo stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanje
dołączona do oferty,

1O) Kopeńa oznaczQna określeniem ,,\^Ą/cofanie" zostanie otwańa na otwarciu ofert, natomiast
Wycofana przez Wykonawcę ofeńa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na adres
wskazany przez Wykonawcę.

1 1) Zamawiaiacv skorzvsta z uprawnienia WVnikaiaceoo z ań. 24aa ust,1 ustawv Pzp ti naipierw
dokona ocenv ofert. a nastepnie zbada czv vwkonawca, któreoo ofeńa została oceniona iako
naikorzvstn ieisza nie podleoa WVkluczeniu oraz spełnia Warunki udziału W postępowaniu
Jeźeli wvkonawca. o którvm mowa powvźei. uchvla sie od zawarcia umowv lub nie wnosi
wvmaqaneqo zabezpieczenia na|eżvteoo wvkonania umowv, zamawiaiacv może zbadac, czv
nle podleqa wvk|uczeniu oraz czv spełnia warunki udziału w postępowaniu wvkonawca, który
złożvł ofeńe naiwvżei oceniona spośród pozostałvch ofeń.

Xlll. oPls sPosoBU oBLlcZENlA CENY
1, Wynagrodzenie ma charakter ryczałtovvy i zawiera Wszelkie koszty związane z realizaąą

zadania,
2- Cena ofeńowa ma uwzględniac zakres określony w SlVlZ oraz ewentualnych wyjaśnieniach,

oraz w przedmiarach stanowiących załączniki do sl\^z, jak również Wszystkie zobowiązania
Wynikające z tekstu zalączonego Wzoru umowy oraz dokonanej wizji loka|nej obiektu,

3, Wykonawca W przedstawione,i ofercie Winien zaoferowac ryczałtową cenę ostateczną brutto na
realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. cena ofeńy musi być
Wyrażona w złotych polskich - cyfrowo i słownie, cena ofeńy zawierać ma Wszystkie koszty
niezbędne do Wykonania zamóWienia.

4, Szczegó}owy zakres robót i sposób Wykonania zawańy jest W opisie przedmiotu zamówienia,
dokumentacji projektowej na podstawie których \Alkonawca wyceni zadanie.

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, zamawiający
umoż|iwia dokonanie Wizji lokalnej oraz Wgląd do dokumentacji projektowe,i.

6. Jeze|i złożono ofeńę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z pżepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający W celu oceny
takiej ofeńy dolicza do przedstawionej W niej ceny podatek od towaróW i usług, który miałby
obowiązek rozliczyc zgodnie z tymi pżepisami. Wvkonawca. składaiac ofeńe. informuie
zanlawialaceqo. czv wvbór ofeńv będzie prowadzić do powstania u zamawiaiaceoo obowiazku
podatkoweoo. wskazuiąc nazwe (rodzai) towaru lub usłuoi. którvch dostawa |ub świadczenie
bedzie prowadzic do jeoo powstania. oraz Wskazuiąc ich WańOśc bez kwotv oodatku.

7, Jeżeli zaoferowana cena Iub koszt, lub ich istotne części składowe, V/ydają się rażąco niskie
W stosunku do przedmiotu zamóWienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi pżezZamawiającego
lub Wynikającymi z odrębnych pżepisóW, Zamawiający zwraca się o udzielenie Wy]aśnień,
W tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody Wykonania zamóWienia, Wybranych rozwiązań technicznych.

Wyjątkowo sprzyja,jących WarunkóW Wykonylvania zamóWienia dostępnych dla Wykonawcy,
orygina|ności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których Wańość plzyjęta do ustalenia
ceny nie może byc niższa od minima|nego Wynagrodzenia za pracę albo minimalnej siawki
godzinowej, ustalonych na podstawie pźepisóW ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z2Ql5r., poz.2008 oraz 2016r., poz. 1265J.

b) pomocy pubIicznej udzielonej na podstawie odrębnych pż episóW;
c) Wynikającym z przepisóW prawa pracy i pzepisów o zabezpieczeniu spo.łeczny.r.

obovliązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia Wykonania części zamóWienia podwykonawcy.

13] 'Nprżypadku, gdy cena całkowita ofeńy jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wańości zamówienia powiększonej o należny podatek od towaróW i usług, ustaicnej prz3.

vrszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszyslkich 
'ożonych 

ofen
zamawiający zwraca się o udzielenie Wyjaśnień, chyba że rozbieżnośc Wynika z okolicznośo
oczywistych, które nie Wymaga,|ą Wyjaśnienia;
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b) Wartości zamóWienia powiększonej o na|eżny podatek od towaróW i usług, zaktualizowanej
z uWzg|ędnieniem okoliczności, które nastąpiły po Wszczęciu postępowanja, W szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,

14) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera raźąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
WykonaWcy,

'l5) zamawaający odlzuca ofeńę \^/ykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub .jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami pohvierdza, że ofeńa zawiela.ażąco niską cenę lub
koszt W stosunku do przedmiotu zamóWienia.

oPlS KRYTER|oW, KToRYMl zAMAW|AJĄCY BĘDzlE SlĘ KlERoWAŁ PRZY WYBoRZE
OFERTY WRAZZ PODANlEM ZNACZEN|A TYCH KRYTER|OW ORAZ SPOSOBU OCENY
oFERT

1. Jako kryterium wyboru ofeńy pzyjmuje się W niniejszym postępowaniu najkolz ystniejszy bilans
punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Kryteriu m Waga

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać ofeńa
za dane kryterium

Cena 6ao/o 6O punktów

Okres qwarancii 4Oa/o 40 punktóW

Suma 100% 100 punktów

2, Zasady oceny kryterióW:
a) kryterium ,,Cena" (C) będzie oceniane na podstawie ceny brutto zaoferowane] W formularzu

ofeńowym i przeliczone Według następującego wzoru:

C = (C nalnizsza/C badana) X 60Pkt

b) Kryterium ,,okres gwarancji" (G) będzie oceniane na podstawie Wskazanego pzez \^,rykonawcę
w ofercie okresu gwarancji, Ofercie zostaną pżyznane punkty w za|eżności od długości
podallego przez Wykonawcę okresu gwarancji Według następujących zasad:
- okres gwarancji 36 mieSięcy - 0 pkt.,
- okreS gwaranc]i 48 miesięcy - 20 pkt.,
- okres gwarancli 60 miesięcy - 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane tylko Wtedy, gdy V\,lkonawca W sposób jednoznaczny Wskaże W
,,Formularzu ofeńy" jeden z wyżej wymienionych okresów, Pozostawienie pustego miejsca w
.,Formularzr.l ofeńy" uważa Się za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji i brakiem
punktÓW W powyższym kryterium,

Uwaga| W przypadku, gdy Vwkonawca zaoferuje okres gwaranc,ji króiszy niż 36 miesięcy ofeńa
zostan ie odrzucona,

c) Liczba punktóW przyznana każdej z ocenianych ofeń obliczona zostanie wg poniższego ltzoru:

Lp=Q+Q,
gdzle
Lp - ła.zna llczba punktów przyznanych ofercae,
C - )lczóa punktów przyznanych ofercie W oparciu o kryterium - cena,
G - liczba punktóW przyznanych ofercie W oparciu o kryterium - gwarancja,
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3,

4.

Za ofeńę najkorzystniejszą zostanie uznana ofeńa, niepodlegająca odżuceniu, złożona przez
niewyk|uczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska na.jwiększą łączną i|ość punktóW w
oparciu o podane kryteria oceny ofeń,
Jeś|i nie można dokonac Wyboru najkorz ystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub Więcej ofert
pżedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofeń, Zamawiający spośród
tych ofeń Wybiera ofertę z najniższą ceną |ub najniższym kosztem, a jeże|i zostaly złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający Wzylva Wykonawców, któzy złoży|i te ofeńy, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

lNFoRMAcJE o FoRMALNoŚclłcH, JAK|E PoW|NNY zosTAc DoPEŁNloNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARC|A UMOWY W SPRAW|E ZAMOW|EN|A
PUBLlCZNEGO

1 , Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich \AĄlkonawców, któzy złoży|i ofeńy, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię inazwisko, siedzibę a|bo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności \Alkonawcy, którego
ofertę Wybrano, olaz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

adresy, jeżeli są mie.Jscami wykonylvania dzialalności WykonawcóW, kIóży zlożyli ofeńy, a
także punktację pżyznaną ofeńom W każdym kryterium oceny ofeń iłączną punktacjęi

b) Vwkonawcach, któlzy zostali wykluczeni, W pzypadkach Zastosowania środków naprawczych
(self-c|eaning), o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wraz z wyjaśnieniem powodów, d|a
których dowody pż edstawione pzez M/ykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające;

c) Wykonawcach, których ofeńy zostały odżucone, powodach odrzucenia oferty, a W
przypadkach, o których mowa w ań. 89 ust. 4 i 5, braku równowaźności lub braku spelniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

d) unleważnieniu postępowania;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt. 1 lit. a) i d) na stronie internetowejl
3. Zamawiający zawże umowę w sprawie zamówienia publicznego W terminie nie krótszym niź 5

dni od dnia pzesłania zawiadomienia o Wyboże najkolz ystniejszej ofeńy, jeźeli zawiadomienie
to zostalo przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostalo
pę esłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę W sprawie zamówienia publicznego pzed upływem
s-dniowego terminu, jeżeli W postępowaniu zostanie złożona tylko jedna ofeńa,

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Iub nie Wnosi Wymaganego zabezpieczenia naleźytego
Wykonania umowy, Zamawiający dokona wyboru ofeńy najkorzystniejsze,i spośród pozostałych
ofeń bez pzeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły
pż esłanki unieważnienia postępowania, o których mowa W art, 93 ust.1 ustawy Prawo zamóWień
publicznych,

6, Zgodnie z ań, 139 i 140 ustawy Prawo zamówień pubIicznych umowa W sprawie niniejszego
zamówienia:

a) zostanie zawańa W formie pisemnej,
b) mają do niej zastosowanie pzepisy Kodeksu cylvilnego, jeżeli pzepisy ustawy nie
stanoWią inaczej,
c) jest jawna i pod|ega udostępnieniu na zasadach określonych W plzepisach o dostępie do
informacji publicznej,
d) zakres świadczenia \^/ykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym W ofercie,

zostanie zawańa na okres wskazany w ninie.jszej specyfikacji
Dociega unieważnaeniu;

\,, części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawańego W specyfikacji
sijinych warunków zamówienia oraz

- )ezeli zacńodzą przesłanki określone w ań. 146 ustawy Pzp,- za.",ail]4ący moźe odstąpić od umowy na zasadach określonych W ań, 145 ustalvy Pzp
: 7a,:ałialacy może rozwiązac umowę na zasadach określonych w ań- 145a ustawy Pzp

xvl. WY MAGANlA DoTYczĄcE z^BEzPlEczENlA NALEŻYTEGo WYKoNANlA U M oWY:



l) Z9mawiający Wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości
10 % wańości przedmiotu Umowy brutto,

2) Zabezpieczenie może byc Wnoszone W następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych pżez podmioty, o których mowa W ań. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiębiorczości,

3) zamawia,jący nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach:
a) W Weks|ach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej
b) przez ustanowienie zastawu na papierach Wańościowych emitowanych przez Skań Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
re.]estrowym i rejestrze zastawów,

1) Zabezpieczenie Wnoszone W:
a) pienjądzu należy wpłacic pzelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku
Santander Bank Polska sA,49-300 Brzeg, ul. Powstańców Śląskicn 6,-ńr richunku: 88
1090 2141 0000 0001 09.18 6268
b) w innych formach dopuszczonych pzez zamawiĄąceg o należy wnieśc, najpóźniej w dniu
zawarcia Umowy.

xvll. lsToTNE DLA sTRoN PosTANoWlENlA, KTÓRE zosTANĄ WPRoWADZoNE Do
TREścl zAwlEMNEJ uMowy w spmŃlE zAMówlENlA póallcżŃeóó, óćórŃE
WARUNK| UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEZEL| ZAMAW|AJĄCY WYMAGA OD
WYKoNAWCY, ABY ZAWARŁ z NlM UMoWĘ W sPMWlE zAMoWlENlA PUBLlczNEGo
NA TAK|CH WARUNKACH:

postanowienja umowy zawańo we wzoże umowy, który stanowi załącznik nr2 do stwz.

Zamawiający dopuszcza możIiwoŚĆ zmiany umowy W stosunku do treści ofeńy, na podstawie, której
dokonano wyboru VĘkonaWcy W następujących przypadkach:
1) zmiany danych związanych z obsługą adm inistracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych

teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktóW między Stronami,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w plzypadku zmiany stawki podatku VAT na Skutek zmian W

pzepisach prawnych. W takim pzypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej
Zmianie ulegnie cena brutto,

3) WYstąPienia siły wyższej lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego prawidłowe prowadzenie
Prac - o i|oŚc dni ]ej trwania oray'lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń
będących wynikiem siły wyższej,

xvlll. SRoDKl ocHRoNY PRAWNEJ
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes W uzyskaniu danego
zamÓvvienia oraz poniósł lub może ponieśc szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajace§o
.,z3c so"r' ustawy Prawo zamówleń pub|icznych, na podstawie art, 18O ust. 2 ustawy Pzp.
.,].. j,,iJ,,.e odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a, oKrcslenia warunków udziału w postępowaniu;
b. v,l,kiuczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c. odrzucenia ofeńy odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. rvyboru n ajkorżystniejszej ofeńy.
,'.'-.,.^a.',ae moŻe w terminie pzewidzianym do Wniesienia odwołanja poinfornnc..,a.
:3^-a ,., a,acego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności pod]ętej przez nlego _:
:a^ .;.3,1lL] czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które r e
pżysJuElr]e odwołanie na podstawie ań, 180 ust.2 ustawy Pzp.

]



xlx. lNFoRMACJA o
UsT. 1 PKT 6
zAMoWlEŃ
ZamaWiający nie

PRZEW|DWVANYCH ZAMoWlENlAcH, o KToRYCH MoWA W ART. 67

LUB 7, JEŻEL| ZAMAWIAJĄCY PRZEW|DUJE UDZ|ELAN|E TAKlcH

przewiduje udzielania takich zamówień,

xx. lNFoRMAcJA DoTyczĄcA WyMAGAŃ zAMAWlAJĄcEGo, o KToRycH MoWA W ART.
29 UsT, 3A USTAWY PzP
1 . wykonawca ma obowiązek zatrudniać wszystkie osoby, które będą wykonywac określony

za-kres zamówienia tj, czynności obe,imujące roboty demontażu, montażu, instalatorskie
elektryczne i informatyczne, czynnościw zakresie insta|acji elektrycznej i p,poż, na Podstawie
ul,]1owy o pracę W rozumieniu pźepisóW ustawy z dn, 26 czeMca 1974 f. _ Kodeks pracy

(Dz, U, z 2o18r. poz. 917 zezm.).
2, W razie powzięcia plzez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości, co do podstawy

zatrudnienia osób wykonujących określony zakres zamówienia, wykonawca przedłoży
Zamawiającemu ośWiadczenie o podstawie zatrudnienia konkretnych osób na podstawie

umowy Ó pracę, a także okaże na żądanie Zamawiającego, w terminie pżez niego

wskazanym do wglądu kopie umów o pracę (zawierające zanonimizowane dane, co do
miejsca idaty urodzenia oraz innych danych wynikających z ań. 22 i n. Kodeksu pracy)

zawańych pżez Vwkonawcę,
3. w przypadku podjęcia pęez zamawiającego wątpliwości, co do zetelności wskazanych

dokumentów przedstawionych pzez \^/ykonawcę, zamawiający ma prawo zwrócic się z
wnioskiem do Właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania
przez M/ykonawcę obbwiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte
przedmiotem zamóWienia na podstawie umowy o pracę,

4. Nie przedłożenie pżez \^/vkonawcę oświadczeń i umów w terminie wskazanym pzez
Zamawiającego, lub stWierdzenie pEez Wlaściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób
na podsiawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracownikóW na podstawie umowy o pracę.

,l3. lNFoRMAcJA DoTYcZĄcA WYMAGAŃ zAMAWlAJĄcEGo, o KToRYCH MoWA W
ART. 29 UST. 4 USTAWY PzP.

zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z rcalizacią zamówien ta, o których mowa

W art, 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14. lNFoRMAcJA o oBoWlĄzKU osoBlsTEco WYKoNANIA PRzEz WYKoNAWCĘ
KLUcZoWYcH czĘścl zAMoWlENlA, JEźEU zAMAWIAJĄCY DoKoNUJE TAKlEGo
ZASTRZEZEN|A zGoDNlE z ART. 364 UST. 2 USTAWY PZP:

Zamawiający nie dokonuje takie9o zastżeżenia.

1.

2.

15. PODWYKONAWCY. lNFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia za pomocą podwykonawców,
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których realizację
zamieza powierzyó podwykonawcom, oraz podania przez Vllkonawcę (o ile są znane na

etapie składania ofeń) firm podwykonaWcóW.
3. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawia.jący uzna, iż V[konawca będzie

realizowal zamówienie osobiście (siłami Własnymi) bez udziału podwykonawcy.
powiezenie wykonania części pżedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom
wymaga zawaicia umowy o podwykonawstwo, pżez którą rozumieć należy umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące
częśc zamóWienia pubiicznego, zawańą między wybranym pżez Zamawia.iącego
WykonawĘ a innym podmiotem (podwykonawcą).
\łykonawca ponosi wobec zamawiającego pelną odpowiedzialność za prace, które
wykonu.ie pży pomocy podwykonawcóW, Vwkonawca ponosi pehą odpowiedzialność za
wiaściwe i'terminowe wykonanie całego pżedmiotu umowy, W tym także odpowiedzialnośc
za jakośc, terminowośc oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających



Z tllll Ó!V o podwykonawstwo,

16, lNFoRMACJA o ZALlcZKAcH NA PocZET WYKoNAN|A ZAMoW|ENIA,
o KToRYCH MoWA W ART, ,l51A USTAWY, JEzELl ZAMAWIAJĄCY PRZEW|DUJE
MoZLlWoŚc lcH UDzlELENlA:
Zamawia,jący nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet Wykonania zamóWienia.

1 7, PoSTANowlENlA KoŃcoWE:

1) Zalnawia1ący nie dopuszcza możliwości składania ofeń częściowych,
2) Zal|awlający nie dopuszcza możliwości składania ofeń Wariantowych,
3) Zamź,W,ający nie przewiouje Zawarcla umowy ramowej,
4) Zamawialący nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej,
5) Zamawia.Jący nie przewidule zwrotu kosztóW udziału w postępowaniu.

18, KLAUZULA lNFoRMACYJNA dot. RoDo
Zgodnie z ań.. 13 ust. 1 j 2 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dlla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych iW sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z
04.05.2016, str, 1), dalej ,,RODO', informuję, że:

1 ac]m inistratorem Państwa danych osobowycr| jesl Muzeum Piastów ŚIąskich , PlaC Zamkow
1. 19-300 Bneg, tel. +48 77 416 42 10,

2, z lnSpektorem ochrony Danych Muzeum możecie się Pańshvo skontaktowac pisemnie na

adres Administratora lub poprzez adre§ mailowy Sekretariat@zamek, brzeg.pl We Wszystkich
Sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzanIem danych, którego dokonuje Muzeum PiastóW S|ąskich ',
3, Paristwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań.6 ust. 1 lit, b ic RODO

w ceIu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn,,

,Modernizacja sys/emów zabezpieczenia obiektu i zbiońw Muzeum Piastów Śląskich
vł Brzegu polegająCa na dostawie imontażu instalacji antwłamaniowej oraz monitoringu
wizyjnego (CCTV)",

4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podm ioty, którym udostępn iona
Zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy
o dostępie do informacji pub|icznej oraz organy kontro|ujące;

5, Państwa dane osobowe będą przechowywane plzez okres 5 lat;

6, obowlązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest Wymogiem

Listawowym okreś|onym W przepisach ustawy Pzp, związanym z udzialem W postępowaniu
o udZreIenie zamówienia pubIicznego; konsekwencje niepodania okreś|onych danych
Wynikają z uStawy Pzp,

7, w odniesieniu do Państwa danych osobowlich decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do ań, 22 RoDo;

8 po S Ladacie Państwo
a) na i]odStawie ań, 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczacych
b] r]e i]odStawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania PańStWa danych osobowych -

c rra podstawie ań, 18 RoDo prawo żądan ja od administfatora ograniczenia pz..ł,a=z, ?,

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któl"c: -.,,.2
.,, ar: 18 ust, 2 RODO -"-;

J p.a\,,c do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobotvycn g.y -u-a:9
Faislro. że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza o?....,
a--]

9 r^,e przysługuje Państwu:



a) w związku z ań. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań, 20 RODO;
c) na podstawię ań,21 RoDo prawo spzeciwu, wobec przetwazania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetważania Państwa danych osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit, c
RoDo,

IIUZEUM t,i,l§TÓW śnsnusploc zomkowv ir l
hL d. (o77) 1|6,a247łrfu@rł4ó.łż-lo

Muzeum Pitr

Ń 
''łr- 

1'-el"§Ą|p §,
mgr Daritt

?,rz,?!w.ar:ająceso istnieje obowiązek wyznaczania inspektora ochron|panych osoboi,ych
' wyj aśni enie : i nform u"1 u *,rr r"rffi 

" 
r, ff, un urr, 1.r"''P"*fl ,',M;Ma*H,

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanońeń umovvy w zal,łesi@ niezgodnym z ustaWą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
"'WyjaŚnienie: prawo do ograniczenia Przetwarzania nia ma zastosowania w odniesianiu do pnechowwania, W
celu zapewnienia karzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawinnej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne vvzględy interesu publicznego Unii Europejski€j lub państwa czlonkowskjego.

zalaczniki:
1 . Załącznik nr 1- Wzór oferty.
2. ZałącaliR nr 2 - Wzór umowy,
3, Zaiącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunkóW Udziału

W postępowaniu.
4. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia vwkonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia

Z postępoWania,
5. Załącznik nr 5 - WzÓr oŚwiadczenia Wykonawcy o pżynaleźności |ub braku pżynależności do tej samej

grU py kapitałowej,
6. Zaiącżnik nr 6 - Wzór zobowiązania innych podmiotóW do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

zasobów lla potrzeby realizaC]i zamóWienia,
7. Zalącznik nr 7 - Wykaz dostaw lub usług,
8 Załącznik nr 8 - Wykaz osób.
9. Dokumentacja proiektowa



zalącznik nr 1 do slWZ

(miejscowość, data)

oFERTA

1. Dane Wykonawcy
(W pżypadku WykonaWcóW składających ofertę Wspólną podać dane Wszystkich WykonaWcóW):

siedZiba:

odpowiadając na ogłoszenie o pźetargu nieograniczonym, którego ogłoszenie ukazało się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawialącego, na jego stronie internelowej oraz W Biulelynie ZamóWień
PUblicznych na zadanie pn.:

,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiehu i zbiorów
Muzeum Piastów sląskich w Brzegu polegająca

na dostawie i montażu instalacji anwłamaniowej
oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)"

,l ) oferujemy Wykonanie zadania zgodnie z Wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cene
łaczna:

netto: ...,....,.,....,..,.. zl (słownie.,. ..,,,..,,.....,,......,.../100)
podatek VATww}s...,,.,. o/o tj .,., .. .. zł(słowni..,,..,.,... ,....,..,/100)
brutto: ......,...,..,...,,,, zł (słownie: ........,,,..,,,,/100),

2) Termin realizacji:65 dni od dnia podpisania umowy,

3) Udzielamy na Wykonany przedmiot zamóWienia gwarancji na okres, liczony od daty
podpisania końcowego protokolu odbioru: (Wbrać WlaśCiW izaznaczyó (X))

D 36 miesięcy,
D 48 miesięcy.
a 60 miesięcy.

4) oświadczam, że zapoznaIiśmy się z treścią specyfikacji islotnych WarunkóW zamóWienia Wraz
z zalacznikami i nie Wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5) ośi!iadczam. że jesteśmy małym--/średnim" przedsiębiorcą (**niewlaściwe skreślić).
6) osiiiadczam. ze Uwazamy się za związanych niniejszą ofeńą przez okres 30 dni od daty upływu

ie.m|n U składania oferl,
7) os,.,ladczam. że zawarte w specyflkacji istotnych WarunkóW zamówlenia iWzoze umowy warunki

_-:rlr,zostały pżez aas zaakceptowane izobowiązu.jemy się w pżypadku wyboru nasze,i ofefly
a, z2ł,ara.a umowy na ww, warunkach,g, zz:=^ e :ljete pżedmiotowym zamóWieniem wykonamy(*nieńaściwe skreślić):

- samodzielnie"
- przi udziale następujących podwykonawcóW", którym powieżymy naslępujące części

żamotlJlenla:

Nr lelefonU/fax:

]



(Vłskazać tirmę podwkonawcy (o ile jest znana) oraz Część zamówienia, którą vvykonawca zamieźa
powieżyć podWkonaWCy)

Uwaga: órak wpisu/skreślenia będzie rozumiany jako realizowanie zamówienia bez udzialu
podwkonawców.

3. Pełnomocnik w pruypadku składania ofeńy wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum):

lmię inazwisko:,,,

stanowisko:

Zakres--: (*1,]iewlaściwe skreślió)
- do reprezentowania W postępowaniu,
- do reprezentowania W postępowaniu izawarcia umowy.

4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w ań.

l3 lub ań. 14 RoDo:

oświadczam, że Wypełniłem obowiązki informacyjne pżewidziane w ań. 13lub art, 14 RoDo1)
Wobec osób f'izycznych, od klórych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamóWienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(podpis )

'' rozpolzą(Ęenie Parlamentu Europeiskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. W §prawie ochrony osob

fEycanyó rY aYĘzku z p.żetwarzaniem danych osobowych iW sprawie swobodnego pżeŃwu taki$ danych oraz Ghyl€nh

drreldytYy 96,46-WE (€ólr€ rozPożądzenie o ochronie danych) (Dz. Ulz, UE L 119 z 04,06.2016, §Ł. 1}.

, |tJ p.z}!a(tu gdy YtykonaYvca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego &ty.aąglcrl ló dE(b
nĘęe.* §o§oranb obwiązku informacyjnąo, sto§ownie do ań. 13 uś_ 4lub a.t. 14 ld.5 RoDo E€Ści ąi.la(bE
rrtdE€ .ie sktada (rr$niide treśd o{*Wbdcżenia np. pzez j€o wykreślenie).



LlNlO\\'A tlr...,....,..

lr rittlt:lclt titlt:rcj i z }{inistt,rslrr,ł KtIlttlry i Dzicdzictrr a \arodorr ego na lilta 20]'' _ :! |: l

ItIt rrrtllttki irrrvcstl,cjc clla N,ltlzerrnr Piastórv Sląslrich \ł, BrZegtt na zadanie pn.

..\lotle l.nizacj:r systcnró\y zabezpieczenia obiektu izbiorów Nltrzeunl Piastórv Sląskich *

t}rzcgrr polcgljl!ca 1lir wynrianie i rozbrrdolvie instalncji antywlłnl an iowej or:rz

nlo(lerliiz11cji irozbtrclorvie nronitoringu lvizyjnego oraz wykonanienr dokumentacji
projelitolvej i technicznej systemów zflbezpieczenia jednostki",

Zawańa w dniu,,,. ..202,, r,, wBrzegu, pomiędzy]

l) VltrzcLrnl Piastów Sląskich w Brzegu, Plac Zamkowy l, 49_300 Brzeg, wpisanego do

lłejcstr.u lnstytucji kultury prowad zonego przez Ministra kultury i Dziedzictwa
Ni1.oclowego w Warszarvie pod nr RIK 69lż006 (odpis z RlK stanowi załącznik nr l do

unlorvy), NlP: 747- I j-j2-604, REGON : 00 l 3026 1 9, reprezentowanym przez:

Dariusza Byczkowskiego - Dyrektora Muzeum,
zwatlym dalej ,,Zanlnwiaj ącynl",

a

ż) ,,--
NlP: ,,,,., ,,,.,. REGON: ...., KRS/CEIDG (kopia wydruku z wpisenl

do CEID stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy), reprezentowany przez:

,,f,,,,.,g... ctaIej ,,tl'y t o,ra,,*]c^"

1

zrvallvllli rv dalszej części ulrlowy łącznie i zgodnie Stronanri.

§1
Przedmiot umowy

zanlar.via.jący zleca wykonawcy, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania zanlówienia

pLrblicznego pn, ,,N,lodernizacj a systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorólv Muzeunt
iri,rs((l,v Śląskiclt rv Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instfllacji

tn tyrvlll nt ntt iorvej oraz ntoderIlizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego", Zwanego

dalej zatlir rricnr,
Zadanie polega na wykonaniu dwóch systemów instalacji: antywłamaniowej i napadu oraz

nronitoringu wizyjnego, w tym prac: demontżowych, montażowych, instalatorskich.

elektrycznl,ch i elektronicznych oraz wykończęniowych w zakręsie usuwania ubytkó* rr

silllstilrcji obiektu po\\,stałych po montażu instalacji wraz z vrządzenianr i - określonl,ch rr
j.lktllll r:lli:i j i projektorvej oraz specytikacji istotnych warunków zamólr,ienia (Sl\\'Z) \\'

z.rkIcti.. zltJania ,1est rakze dostawa urządzeń technicznvch i infornlatl,cznvch dc

:;:.l.ic;:llz,tc.ii i rozbLldorrl obu systenlów, Zadanie obejnluje także przeszkolenie
,::.l;c,.,. l; lkorr po trruchonlieniu całości obu systemów.

BLJ..:].Ń \lLlzeurtr rrpisan1, jest do rejestrur zabytków nieruchonlvch rr ojerr,_,jzi,.;
:,-.l.s.,i.,qo dniu l 5 l l , 1958 r, pod nr 514/58,

]



i

)

l,

5,

l,

1

\luzr.,Ltm posiada decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu na
prorradzenie prac, a także pozytywną opinię co do spełnienia wymagari technicznl.ch
dokunlcntacji pr-ojektowl,ch wydaną przez jednostkę specjalistyczną - Narodorvy Instl.tut
\ luz,.,allt ictrva i Ochrony Zbiorów w Warszawie,
Zadanie jest 1lnansowane z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na |ata 20ż0 - 202l
przez \lilristra l(ultury i Dziedzictwa Narodowego,

§2
Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego

Zanlarviający oświadcza, że ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie inz,
Rol-nalla JLtrowicza, którego obowiązki i uprawnienia określają odrębne przepisy prawa.
Zanlarviajacy zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu prac w terminie 1 dnia po
podpisarl iu urrlowy,
Za;rlarvitrjący zobowiązLrle się do przygotowania z Wykonawcą harmonogramu prac w taki
sposób, aby realizować zadanie bez zakłócęń dla ruchu turystycznego w Muzeum, Z tego
rvzgleclu Strony zgodnie postanawiają, że w zamkniętych przestrzeniach wystawienniczy ch

kontll,ullacje, na czas prowadzenia prac, W razie konieczności będzie kierowac się
rvskazórt]ialni Wykonarvc1, co do potrzeby wyłączenia poszczególnych dalszych części
]\4Ltzeltttl ze zrvi edzani a,

Zanrar,via.jący zoborviązuje się do lvspołdziałania z Wykonawcą przez cały okres realizacji
Zadania rł,zakresie niezbędnym do należytego i ternrinowego rvykonania tego Zadania,
Zarlarviający będzie niezrvłocznie przekazyrvał Wykonawcy wszelkie infbrmacje będące
rv.1ego posiadaniu, a mogące miec istotny wpływ na przedmiot niniejszej umowy,
Zanawiającv ma prawo, jeślijest to niezbędne do prawidłowej realizacji prac, do,
i) wprorł,adzania zmian do dokumentacji projektowej, jeśli okazą się one konieczne do

pl,arvi dł or,vego r.r"ykonani a przedmi otu umowy,
2) pl,zcrrvania realizacji prac na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany

dokunrentacji,
Zanlawiajacy udostępni Wvkonarvcy dostęp do energii elektrycznej niezbędnej do
rt,r,koIlanil zadania. której koszt1, pokryje, Zapewni takżę dostęp do *,ody w celach
Il]0lttil7t)\\ \ cl) ot,az ponlieszczenia sanitarnego dla potrzeb pracowników Wykonawcy,

§3
Ośrviadczenia i zoborviązanin Wykonnrvcy

Wykonarvca zoborviązuje się do wykonanta Zadanta zgodnie z projektem, decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństrva i

hlgieny, pracy, przepisanri przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraż zasadan)i wiedŻy
tccltniczrltj rvłaściwych dla wykonywania przedmiotu zamówienia, a lakże zgodnie z
postallurł icltiatni SlWZ oraz lliniejszej umowy,
\\/ykonarvca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji
zoborr iązlrń wynikających z niniejszej umowy,
\\'vkoItarvca zoborviązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych rłrypadków dotyczących pracownikórv iosób
llz!,cicl]. a powstałych rv związku z prowadzonymi robotami będącyni przednliotenl
l;illicj:z.,j Lllnolr,1, I)olisę ubezpieczeniową Wykonawca przedstawi Zamariiajacentu
i]3l,aJZi]j!, ri ,.lniu podsiarlia untorvy,
\\,. \,_.::.l,,tclt Ltstanarria jako Kierownika prac, który, jest uprarrnionr dc
;zl.:l.::ii.: ,,r zrvillzku z realizacją Ulrlowy *, granicach okreŚ|onl,ch przepisami pla.,.. a
\\ , :ii::i3\\ C;t n]a pra\\ o do znliany osoby pełniącej obolviązki Kierorvnika prac na inna ".s;:e
_. i,,i:)iIikac.;a,.,h t,o najmniej rólvnym k,,valifi kacjonr wynlaganvn] przez Zanlarliaj;ce:c-.,,

]

]
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ś

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po poinformowaniu Zamawiającego o
zamiarze zrniany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacj i.

Wykonawca zobowiązuje się do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o terminie zakrycia prac ulegających zaĘciu. Zgłoszenie
powinno być potwierdzone pisemnie na adres Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie
poinlormował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na

własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych prac, a

następnie przywróció roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania inspektora nadzoru

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąó na jakość robót lub
termin ich zakończenia,
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód wynikłych w toku prowadzenia
robót oraz pokrycia kosztów zniszczonych ze swojej winy materiałów.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za mienie, które pozostawi na terenie
prowadzenia prac, Jako miejsce do składowania materiałów zostanie wyznaczony lragment
dziedzińca zamkowego lub pomieszczenie w budynku Muzeum (w zależności od potrzeb

Wykonawcy).
Wykonawca zobowiązuje się informowac Zamawiającego na piŚmie o występowaniu w
tracie realizacji prac sytuacji hamujących postęp prac i innych zagrożeniach.

l.
2

8

l0, WykoItawca po zakoilczeniu prac zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu prowadzenia
prac,

J J, Wykonawca jest zobolviązany stosowac się do wytycznych opolskiego Wojewódzkiego
Kotrsel,watora Zabytków,

l2, Z chrvilą rozpoczęcia prac na terenie obiektu Zamawiającego, Wykonawca przedstawi

Zanralviającemu listę osób z wykazem imion i nazwisk, które zostają skierowane do ich
lwkoltania.

l,

§4
Ternlin rełlizacj i zadania

'l'ernlitl ri,l,konaIlia prac lvynosi 65 dni od dnia podpisania umowy,
Stlony Llstalają, że terminem wykonania Zadania będzie dzień zakończenia prac,

st}vierdzony stosownym pismem skierowanym do Zamawiającego o gotowości do odbioru
koticowego, potwierdzony pismem przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

§5
Odbiór prac

Roboty nrontażowe i techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w
trakcie ich trwania przez powołanego przez Zamawialącego inspektora nadzoru
inwestor-skiego, a dokonane odbiory będą dokumentowane,
Przednliotenl odbiorów częściowych dokonywanych plzez inspektora nadzoru
inrvestorskiego będą odbiory prac zanikających i podlegających zakryciu, odbiory robót

rrlkollanYch elenlentólv rea]izowanego obiektu, a takze kontrola zastosowanYch przez
\\rkrlltatrcr" nlateriałórv i sprzętów Ponadto przeprowadzane przez inspektora nadzoru
iIlrr,.,:toI skiego częściowe odbiory prac mają na celu określenie procento\\ euc
z3a\l.:]l):o\\ Al]ia lvykonanych przez Wykonawcę prac. O częściowych odbiorach istornrch
elenlcIilo,.i przednliotu unlowy może byc informowany Opolski Woje*,ódzki Konsenia:.-:
Zatrikori 1O\\'KZ) - z zastrzeżeniem jego udziału w tych odbiorach
Oa'rior koricorl1, przednliottl umowy nastąpi na podstawie koticorveso prorokcłu og:i.-:_ : -

z:lL.:,].z!,!1i u real izacj i przednri otu unrowy przez Wykonawcę,
S::,lli ,.:silla_ia następujące zasady dokonania odbioru końcorvego przedmiotu unrclr-.



l) po zakoriczeniu całości prac będących przedmiotem niniejszej umo\\^y' oraz
prz\qotowaniu stosownych dokumentów odbiorowych (o którycń,ó*u * uri ł pk,,
,ł l a ). b), d), e) niniejszego paragrafu) Wykonawca oświadczy o gotowości do obioru na
prśnlie, i zgłosi ten fakt inspektorowi nadzoru inwestorskieóo, ńóry w ciągu j dni od
zgłoszenia, potwierdzi gotowości do odbioru, jeżeli uzna, żeprace t; zostały- wykonane
prawidłowo i załączone dokumenty (np, techniczne, plany, initrukcje i itp,) są właściwe
i prawidłowo sporządzone;

2) po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów i stanu f'aktycznego na terenie prac przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawca zawiadom i złmawiającego pise.mnie
cl gottlrvości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy, przy źawiajomieniu
\\1.'1itlllltlł,ca załączy wypełniony komplet dokumentórv wymienionych w ust 4
1;kt ł) ll in iejszego par.agrafu,

3) zalnalvia;ący powola konrisję odbioror.vą w ciągu 5 clni roboczych, licząc od daty
pise;tlnego zawiadonienia o gotowości do odbioru przez wykonawcę i powiaclonli
uczestIlików w tynl opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz inne
słuzb1,, (np Straz Pożarną, Policję) o terminie odbiorul

,1) nłlpózniej w dniu zgloszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu unowy
\\'vkonarvca jest zoborviązany przekazać zamawiającemu następujące dokumenty
slalltluiące komplctną dokuInentację powykonawczą reaIizowinego przedmiotu
Llll)O\Vy:

a) alitualne dokurnenty (aprobaty techniczne, instrukcje, cerryfikaty itp,) na
wmontowalle przy re3lizacji przedmiotowego zadania wyroby i urzĘdzenia
techniczne, potrvierdzaj ące ich dopuszczenie do obrotu zgodnió z pizepisami prawa,

b) dokumentację polvykonawczą (2 egz) wykonanego przedmionr r,lmowy 
' 

wrazz ttaniesionvnli znliananri dokonanymi w trakcie prac, potwierdz onymi przez
](ic1-orl,nika prac i inspektora nadzoru inwestorskiego, a w razie potrźeby iakze
p l,/!]z proj ek tanta ( a[ltora doku nlentacj i proj ektorvej ).c) clokunlentacje tbtograficzną szczególori,o dokumentującą wl,konany zakres prac
będącvch plzednriotenl zamólvienia zapisaną na płycie CO lub ińnvm nośniku
Lllttlych.

cl) ośrviadczenie kieror.vnika prac o zgodności wykonania prac zgodnie z
dokunlentacją oraz przepisami; o doprowadzeniu do należytego stanu i}orządku
tclcnLl prac, a tal(ze - w razie korzystania - drogi dojazdowej dó Zamku
(\vewnętrznej), ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, dziedzińca między
l(apJicą ZaInkową a Muzeunl, terenórv ogrodów zamkowych,

e) protokoły badari i sprawdzeń technicznych -jeśli będą niezbędne,t) oświadczenia wszystkich zgłoszonych i zaakceptowany ch ptzez zamawiającego
podwyl<onawców o wywiązaniu się przez Wykonawcę ze zobowiązah woUec niih
\ytaz z kopiami przelewów dokonanych zapł.at za zrealizowane przez
pocllvyk9nąlyę6ly p16a".

5.) po poclpisaniu protokołu końcowego przez strony urnowy, wykonawca przekaze
zatnar,iitjacenlll rvypełnioną kartę gwarancyjną (oświaclczenie) podpisaną przez

_ Wykonarvcę prac będących przednliotenr niniejszej umowy,
Jezelj lr tclktt czynności odbioru koIicowego zostaną stwiórdzone wady, wykonarrca
zobou ilizttnr jest ,je usunąc r.v terminie wyznaczonyln przez Zanlari,iajacevo.
Lrlrz_ulcdllilljllcl,tll czas niezbędny na ich usr-lnięcie, W przypadku, gdy waal,uruno.-ria ii"
.iadzli ltlbo gd1, z okoliczności rvynika, ze Wykonawóa nie ,aoi ictr urunu. ,.',.ru.,i","
""s\,t;:l:lir 

ill przez Zanl arviaj acego, Zan"lawiający może od unlo\\}, odstapic. jeżeii ..r a:,, ::
:}:,:i:c ,|e./(']i rradl ltie sll istotne. Zamariiający nloze zaciac uu,l,re,iia,,.'....,oar.. 

",. . ;:,.,,.r icJllinl stu5ul)ku
\\,;.j::.t\,,;a70borriazanyjestdozawiadomieniapisemnieZalnaliiajaceuoousuni<,-i-.,.::

]



§ó
Kary umowne

\\' pl-zl paclku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę
uIno\na stanorviącą lO% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust t umowy.
\\'1,konar,ca zapłaci zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust l lv następujących przypadkach,
a) za opóznienie w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości równej o,2%o

rvynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b) za opoznienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie

q\\ aIi]Il!-ii i r-ęko.jnli - r,v wysokości 0,2% wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej
przet. 7.tlmawiajtyccgo do usunięcia wad. za kazdy dzień opóznienia,

c) w pl,zypadku niespełnienia przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie
ulllowy o pracę osób wskazanych w §5 ust, l - w wysokości i|oczynu kwoty minirlalnego
tvynagrodzeIlia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o' rninimalnń
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającógo
rliedo1lolnienia pftez wykonawcę |ub/i podwykonawcę wymogu zatrudniania
pracorr Ilików, o których mowa w §5 ust, l na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przcpisóu, I(odeksu pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacli 

'umówy, 
w których

nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdego pracowniki świadczącego usługi,
tv stosunku do którego wykonarvca nie wypelnił obowiązku zatrudnienia nu p'oa,tur"I.
ulnowy o pracę,

d) rv przypadku nie przedłożenia na żądanie zamawiającego aktualnej, opłaconej polisy
ubezpi eczeni orvej - ri rvysokości O, 02% rvy-nagrodzeni a,

vV],I(()nit\\ca wyraza zgodę na potrącenie kar unlownych z naleznego mu wynagrodzenia,
Sltttla lial Lllttolvnl,ch. o kton cll nlo\\a \\ niniejszl,m paraeratle nie-moze pizeliyzszyć 30%
rvl,nau,l otlzen ia \\'l,konarr crjeżęli kara un]o\\na nie pokryje szkody, Zanlawiający upowazniony jest
clo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokośc zastrzózonej kary,

1

8

l. Wynagrodzenie ryczałtowe
rv wysokości: ,. ,.,... ,.. tys,
podatek VAT -

J,

§8
n bezpieczenie należytego wykonania umowy

\\ 
" 
\.lnarrca r,nosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu unrorvy,i ,.rr sokosci l09'o ceny calkowitej podanej w olercie w kwocie: ,,. -----.... zl (słorłnież,.i}ch .., ,.., tysięcy złotych).

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujacr ch
:e:::: inach

9.



J.

2

5,

l,

a) częśc zabezpieczenia w wysokości 70 %o służąca pokryciu roszczeti z tl,tułu
nierrl,konania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dat).
dokonania odbioru całości prac, po ewentualnym pomniejszeniu o k.rvotę kar
przerr i dzianyclr Umową,

b) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 3o%o służąca do pokrycia roszczen
z tvtułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona wykonawcy w terminie do l5 dnia po

_ .upłynięciu okresu rękojnli i po ewentualnym potrąceniu kar pizewidzianych Umową,
zabezpieczenie wniesiotre w pieniądzu zostanie zwrócone na raóhunek wykonawcy najegu
Pisenln;, rł,niosek,
Jcśli te I,Irlill zakoilczenia prac stanowiących przedmiot umowy nie został przez wykonawcę
zacI)ottaIlt oraz tv przypadl<u stwierdzonych wad nienadających się dó usunięcia,.jezeli
§,ad)/ Llllielnozlilviają uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczetl ienr, a takźc w przypadku stwierdzenia wad istotnych nadających się do
usunięcia, wykonarvca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności źabezpieczeniao taki sanl okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. Dokunlent
potwierdzający przedłuzenie okresu zabezpieczenia winien zoitać doręczony
zanl aru,iającenltr nie później, niż z chwilą wystąpienia j ednej z okoliczności: upływu terrninu
r,vażlrosci zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź daty odbioru końcowego,
!v przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzaj ącego przediuźenie zabezpieczćnia, o
którynl Illorva lv ust. 4, zamawiający jest uprawniony do witrżymania z faktury wystawionej
przez \vykonarvcę platności kwoty stanowiącej l0% ceny całkowitej podanej w ofercie do
czasu doręczenia tego dokumentu.

§9
Rozliczenin

Iłoz]iczcllic ponliedzr zlrrtl ali iającvnr i lvykonawcą nastąpi na podstawie:
I) taktLrr częsciori,r,clt za odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakres

rł,ykonanycIt robót rr danl,m okresie rozliczeniorvym, Łączna rvanośc faktur cz|ściowych
lrie nloze przekroczyc 90% unrtości wynagrodzenia \Ękonawcy brutto, wysiawianych
nie cześciej nizjeden raz rł miesiącu,

2) thktLlry końcowej - pozostała częśc wynagrodzenia - nie mniej njż looń, wystawionej po
oJbi.,l,, ( koticowynt zadania,

podstarvtl wystawienia faktur za wykonane przez wykonawcę i odebrane przez inspektora
nadzolu inwestorskiego roboty są:
l) dla_faktur częściowych - podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokoly

częściowego odbioru wykonanych prac, o których mowa w §5 ust. 2 *raz.|oziic.eniem
częściorłryln prac,

2) dla thktury końcowej - podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
izlrlnłrirającego protokół koIicowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mo,,lva
,,r §.li Lrsl 3. a w przypaclku strvierdzenia wad podczas odbioru końcowego i lvyznaczenia
lell]]il]Ll (lo iclr Lrsunięcia, podstarvą wystawienia faktury jest podpisan/przez inspektora
lladzot,Ll inlvestorskicgo i zanawiającego protokol odbioru końcorv.go ,rru, .
potlpisaIlynl przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawia-jącego 

"protokolenl

stlvieI,dzaj ącynl usunięcie wad.
Do złtlzollego zaIrlawiaj ącernlt zarviadomienia o zakończeniu prac lub ich czesci. przec,,\\slii\\;cl]icnl faktury (odpowiednio faktury częściowej i końóowej) za rr,konane l;-ac<
\\ \ k0l],t\,..il jest zoborviązany załączyć pisemne oiwiadczenie 

- 
potr,ierdzal:ce- ze

.,.\ -icl].,]]]\ zakres prac zrealizorł,any został samodzielnie przez \ł'l,konart ce. Laa. ,a.
Z..Jz];łei}'i Podrrl,konąll g§li, lub dalszych Podwykonawcóri, zgłoszoni,ch Z ama,,..r:].;e:,
z-:,::: ie z,,r arunkanli niniejszej umowy i nie został porvierzony do realiźacji Pcdxr kr::,,.,;.
:.. iz:]Jsz.]:lenl u Zanrarr iającenru zgodnie z warunkami niniejszej unloirr:



] FakrLrn,rlinny być wystawione na Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, P}acZanlkorrl ].

19-300 Brzeg, NIP 741-13-32-604.
j \\'r na!.rodzeIlie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze

\.{f konto, rv ternlinie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamai.viajacego
prarr idlorvo rr,rystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do prarvidłorvego
rlrstarricnia taktury w tertninie 7 dni, licząc od daty zakończenia odbioru częściorł,ego -
taktura częściorva i odbioru końcowego - faktura końcowa, przy uwzględnieniu zapisori
ust l iust 2 niniejszego paragraf'u.

ó Zanlarł,iający nie przewiduje w rozliczeniaclr zapłaty za składowane i niewmontowane na
lercItie l,tlbot Ltrz;ltlzenia i materiały,

7 \\' plzl,padkLt zawarcia un)owy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do
clokottaIlia zaplaty wynagrcldzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów
określ olr1"ch tą umową,

8 Warunkierll zaplaty przez Zanawiającego drugiej i kolejnych części należlrego Wyl<onawcy
lvynagrodzenia za odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego roboty będzie
przetlstarvienie oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawcórv
oraz cjorr cldów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorącynr udział w realizacji zadania za roboty wykonane i odebrane w okresie
rozliczeniowym poprzedzającym okres, za który została wystawiona druga i kolejna fhktura
częścior,r,a.

9 Od l<woty wynagrodzenia Zanta."viający może potrącaó Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umorłli, na co Wykonawca wyraża
zloclę,

§ l0
Postęporvanie z rvłdami ujnwnionymi przy odbiorach

Jeżeli rv toku czynności odbioru końcowego przedmiotu unlo\\y zostaną stwierdzone wady,
Zarlawiającenitt będą przysługiwały następujące uprawnienia,

l) lv przypadku wad nieistotnych, które nie umoźliwiają użytkorvania przedmiotu unlowy
zgotlrlic z przeznaczenienl, a nadających się do usunięcia, zanlawiający dokona odbioru
pI,zctlItliotLl unlorvy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;

2) iv plzypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) jeźcli wady unlożlirviają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznacze-

nierrl, dokonac odbioru i obniZyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jeżeli wady unienlożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przezńacze-

niern - odstąpic od umowy lub Ządac wykonania przedrniotu umowy po raz drugi,
\\' przypadku źądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, do czasu
rir litlllania Ioból |)otwierdzonego protokołem odbiorrr Wykonawca pozostaje rv
./\\ ll)cc Z Icalizacją Zadania,

.j) \\ ])Il\ plLclI<tt rł ad istotn_vch, nadaj ących się do usunięcia. Zanlar,viający wyznaczy term in
na ich usultięcie ido chwili trsunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy, \\'tej
sltuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonych protokolem odbioru Wykonarica
pozostaje rv zwłoce z realizaĄą przedmiotu umowy.

§ ll
l{ęlio.jnt i:r

_ ,.:].,:] ,li]]lori ir,,dziaLnosc uobcc ZaInalriajlict,5,, z ,,,, :;_: :,.,, . ,

,,.::.i;:(_LJ ]]lZadl)iit]tLl uInorir \\rkorlarica L:clzlc,.: l.,:;:,,,..., _:,: ] j

,, .:i ,:.,:r cz,:tcc,j i,,,,konanrch robot Okr.,s i,.,i-,::,:: . _:] ,

_ - . - _::]]; Z!, z]lzcIta olina \\'r konlrrcr rlr llilsi ]:::ś}.j,,,

]



2 Odporvicdzia|ność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoezyna się z dntenl
podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym nrori a

\\ _\s,ś L|st 3 niniejszej umowy,
.] \\'szelkie rvady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie

urraral]r.-ii i rękojnli Wykonawca zobowiązany jest usuwaĆ w terminie wyznaczonym przez
Zanlair itrjitcego na ich usLlnięcie, W przypadkrr niedotrzymania tego terminu.
Zanlarrittjąccnlu oprócz prarva do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 Llnlolvr,,

sluży pt,arr cl clo powierzenia rvykonania tych prac osoboll trzecim na koszt i

lf,z},ko Wykonawcy, Ila co niniejszym Wykorrawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez
Zanlari ia.jącego z powyźszycll uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego
i zakl,es !ż.ri,arancji udzielonej przez Wykonawcę.

,ł wykorlari,ca udziela zanlarviającemu gwarancji j akości co do wykonanych robot i użytych
nlatet,iaIłjrv poprzez złożenie oŚwiadczenia gwarancyjnego.

5, Obowiązki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają według
wyboru Zamawiającego na zwrocie zafaconego \łynagrodzenia wyliczonego
proporcjonalnie do wańoŚci wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, które ujawnią się w
okresie gwarancji.
Oświadczenie gwarancyj ne Wykonawca zobowiązuj e się złoĄć najpóźniej wraz z fakurą
końcową za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie po§tanawiają, że jego
niezłozenie spowoduje, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie
stanie się \Ą}magalne,

6.

7 , Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy
niezwłocznie od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad przedmiotu umowy,

§12
Odstąpienie od umorvy

l. Z anlau,iającel)lu, poza przypadkami określonymi lv kodeksie cywilnym oraz ustawie PZP
przysługuje plarvo odstąpienia od Urnow1,:
I) r,v razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy

nic leży !v interesie publicznym, czego nie można było przewidziec
w chrvili zawarcia Unlowy,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości
wykorlania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

3) otwarcia likwidacji przedsiębiorsrwa Wykonawcy, prowadzonej na podstawie przepisów
ustawy z dnia z dnia l5 września 2000 r, Kodeks społek handlowych;

4) jeżeii Wykonar-vca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przy czyn i nie przystąpił do ich
realizacji, w terminie l4 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ,"\rystosowanego

przcz ZaIn arviaj ącego,
5) irdl, \\'vkonarvca Irie rvykonrrje robót zgodnie z umową lub dokumentacją projektową lub

rvt,tyczItylni inspektora nadzoru czy Opolskiego Wojervódzkiego Konserwatora
ZaLll,tl<ór.l, )ub Narodowego lnstytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pomimo
pisetll tl cgo wezr,vania Wykonawcy przez ZamawiĄącego,,

ó) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż l4 dni.
i nie przystępuje do dalszego ich wykonania w terniinie 3 dni od dnia otrzl,nlania
pisclnlle,{o rvezrvania wystosowanego przez Zwnawiającego, z rrl,j atkienl prz\ cz\:,t
lczi:cr c|l 1lo stronie Zanlawiającego lub wynikających z techno}ogii robót,

-r rr przr padklt zalvinionego niewykonania przedmiotu umo\[, przez \\'1,kona,".;e
T, lr,rl]} inie realizacji Umowy;

Srri przrpadku wad nienadających się do usunięcia, jeżeli sad1, unienrcliiii:,:
:zr t korr an i e przednri otu um owy zgodni e z pr zeznaczeni e m,

.', , t. prz\ p3dku niezaperr llienia przez Wykonarvcę s\\oim staraniern i :: s,.,. _,. <:re
ecZel1lia terenu robót i



J,

W przypadkach, o których mowa W ust. l niniejszego paragrafu, Zamawiający może

oasiąpi. oa umowy w teiminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach_

odstipienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewżności

takiego odstąpienia i powinno zawieraó uzasadnienie.
Jezeli Za,l-,a*ia.lący odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu

Unrorv1, lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo

odstapiclria od unlorłry w tertninie do l4 dni od dnia tej odmowy
5, \\ pizypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następuj ące obowiązki :

a; ,v' teinlinie l4 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

zarrlawiigącego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokoł

inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia,
b) o ile Wykonawca nie wykona obowiązków opisanych

Zanlarviający będzie uprawniony do sporządzenia
inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawcę i tak

w punkcie a) powyźej,
jednostronnego protokołu

sporządzony protokoł będzie

wiążący do dalszych rozliczeń stron;

i irlieIlia oraz przed wpływami atmosferycznymi, na koszt tej strony, z winy której

dolionano odstąpienia od unrowy;
cl) wyi<ollaw,ca w w/w terlllinie winien sporządzić dokumentację powykonawczą możliwą

clo rl,ykonania na clzieli odstąpienia, dotyczącą wykonanych prac, W razie. nie

sporząclzenia powyzszych dokumentów w wylnaganyn,] terminie zamawiĄący zleci ich

opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
e) Wykonalvca lvraz z Zatrr awiaj ącynr, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego,

niózrvłocznie dokona oclbioru prac przerwanych oraz robót zabezpieczaj ących, przy czyń
wt,kt;ttarvca najpózniej rv terminie do l4 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z

tel,enu robót urząclzenia plzez niego dostarczone lub pozostawione,

6 w razie odstąpienia od utllorvy zprzyczyn leżących po stronie wykonawcy wynagrodzenie

nalez_ne wykonawcy zostanie pomniejszone o wańośc kar unlownych przysługujacych

Zalrrar.viaj ąceIrru lv związku z odstąpieniem od Umowy.
1. !ężeli iaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje

się sporządzic:
a)'kosztoiys powykonawczy dla prac wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu

przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową,
b; ilosłoIyi zanlienny, jeżeli w wykonanych pracach zostały wprowadzone zmiany,

kosztorysy winny byc sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę

of-enową, i w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie mininlalne

cellY na 
'podst;Wie-prograntr 

NoRMA PRo dla Województwa opolskiego z daty złożenia

ot'cn1,

Koszt()lvsy po<llegają weryt'ikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3, \\' raz_ie oiisiąpienia ocl unlorvy przez którąkolwiek ze stron, wykonane prace oraz materiały

i rrI,zilc]ze llilt opłacone przez ZanlawiĄącego będą uważanę za jego własnośc i

po1.l5l ill].l n je3o tlyspozycji,
9 Śtrony niniejszój unlowy zgodnie postanawiają, że po złożeniu przez którakołrriek ze St:-':'.

oś*iiclczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, Wykonal,ca bedzie up:,ąr".;::l:,.
.,ir ł.ącznie do otrzynlania wynagrodzenia za prace wykonane prarvidłorro do dni: z1.'ze:-::

l.izez ktorłkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umorrr', Stront unlcr'; :-:e :g:.
zoL\t'ir illzane clo clokonania zwrotu równowartości wzajemnvch ślriadczen p., i::<:_ _

lsriiir,.lczenia o odstąpieniu od umowy.

§13
Zmiłna umowy



Z za,strzęzeniem przypadków określonych w art. 144 u§t. l pkt 2 - 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych 
lamyi7ilcv. dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treścioleny. na podstawle, ktoreJ dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:l)zlllianr dłnl clr zrriąanych z obslugą administńyjno-organiracy.jn| 

"irr"*, "";;.',,1;;*telcadrcsotl,r,clr oraz osób rł,skazanvóh do tontaktówi międiy str"riJ*'i, 
- "-"" ą'r'w|J ga|-r!

2)znlianr lvl'nagrodzcnia Wl,konarvcy,rv przypadku zmiary stalvki podaiku VAT na skutek zmiarrtr prz.',pisach prarr'llr c'l W tłkrm przr padku cęna netto pozostanlc bez zrnian. ,x 
"a|o..r:ił."ązIn ianic Lllcgnic cena brutto,

] ) rvr stąpicnia si lr rl 1,zszc.j l Llb zclarzcnia losorl,cgo
pIłc - o ilośc dlli .jcj tnvania orazl]ub ilośc dni
beJlL,r cII lr l Illkictn slIr tt r zszl.j

uniemożlirviającego prarvidlorve prorvadzenie
niezbędrrych do usunięcia skutkórv zdarzeri

2, zniana tlluowy moźe nastąpic na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodądrugiej Strony ulnowy, na podstawie aneksu do umowv'

§14
postanowienia końcoweI W plz1 padku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy. Strony zobowiązLrlą siędo podlęcia koków 

. 
zmierzającyćh ao polubo*nego'' ;i;;;*rl;"":;;"*y,

a,rv. pl,zypadku nie osiągnięcia, porozumienia sprawę poddaj! pod rozstrzygnię.ii' ,ąau
tr lltscirr c,:.l dIa siedziby Zamawiijącego,

2 W spratr.llch nieuregulori,anv* nlniej,:Źą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
_ zanlóiricn publicznl,ch- Kodeks Cywilny orn. pi..piry wykonawcze do iy.'h ;r';;] 

- '

3 Wvktuarvca ośr,iadcza. ...r., prrypociku *}rnuar.nio lub rvskazania do działania lubtvspółdzialania rr,-]akiejkolrviek lornie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej 
"*r*v,1akichkolr,iek osób, najpózniej wraz z przekazaniem ZamiwialĄcemu danyc'h ńó"*v.r-,tycll osób. Wykonarvca rvypełni wobec rlich obowiązki informacf ne prr"*iirl"".,".n r:lub 14 1,ozporzadzenia RODO.

4, wszelkic zlnianv i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności
spol,ządzcrlia aneksu do unlowy i podpisania go pir., tUliSt-ny

5, unlowa rliniejsza została sporządzona 
- w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,po l egzenlplarzu dla każdej ze Stron,

Zttnlarvinjący

7rtllcżlliki
l ()dpiś ., I{1K ./,illlll,$ ill]ll.c8o:
2 \\'\(tlul / cl'IIX; Illl) KRS\łr\kolrlq..\

Wykonalvca



Zalącznik nr 3 do slvw

oświadczenie wvkonawcv

składane na podstawie ań. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamóWień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DoryczAcE sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTEPoWANlU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego pn.

,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

polegająca na dostawie i montażu instalacji antNamaniowej oraz monitoringu wizyjnego

(ccTv)''
ośWiadczam, co następuje:

lNFoRlv]AcJA DoTYczĄcA WYKoNAWCY:

ośWiadcZam, że spełniam warunki udziału W postępowaniu określone pżez zamaWiającego

W specyflkacji iStotnych WarunkóW zamóWienia

lNFoRMACJA W ZWlĄzKU z PoLEGAN|EM NA zAsoBAcH lNNYCH PoDMloToW:

ośWiadczam, że W celu Wykazania spełniania warunków udziału W postępowaniu, określonych pżez

zamawiającego W specyfikacji istotnych warunków zamóWienia polegam na zasobach

naStępującego/ych podmiotu/óW;

(wskazaó podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis)

(oodpts)

. ,.. . (miejscowość), dnia



oŚWlADczENlE DowczĄcE PoDANYCH lNFoRMACJ|:

oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne izgodne z
prawdą oraz zostały pźedstawione z pełną świadomością konsekwencii wprowadzenia
zamawiającego W błąd pży przedstawianiu informacji,

(podpis)



zaląCznik nr 1 do slVW

oświadczenie wvkonawcv

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamóWień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOryCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENlA Z POSTEPOWAN|A

Na potrzeby postępowania o Udzielenie zamóWienia publicznego pn,:

,,Modernizacja systemów zabezpieczenia ohiektu izbiorów Muzeum Piastów Śląskich w BĘegu
polegająca lla dostawie i montażu instalacji anwamaniowej oraz monitoringu wizyjnego

GcrV"
ośWiadczam, co następuje:

oŚWlADczENlA DoTYczĄcE WYKoNAWCY:
OśWiadczaln, że nie podlegam Wykluczeniu z postępowania na podstawie arl, 24 ust 1 pkt 1?-23

uStawy PZp,

(podpis)

ośWiadczam, że zachodzą W stosunku do mnie podstawy Wykluczenia z postępowania na podstawie

ań. ,...,.,,..,.. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród Wymienionych

w ań. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp), Jednocześnie ośWiadczam, że w związku z v,łw.

okolicznością, na podstawie art, 24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(podpis)

osunADczENlE
nlYKo{tlAWcA:

ffia.n, że
poŚępłrJ,

ooTYczĄcE PooMloTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SlE

n8stępu.iący/e podmiovy, na którego/ych Zasoby L-.".a,,.a s: , : ]]. -

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



(podać pelną nazwę/firmę, adres, a także W zależności od podniotu: NlP/PESEL, KRs/cEiDG) nie podlegąa
,vyk]uczeni!r z postępowania o udzielenie zamóWienia

(podpis)

ośWlADcZENlE DoTYczĄcE PoDANYcH lNFoRMACJl:

oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczenjach są aktualne izgodne z
prawdą oraz zostały pżedstawjone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
ZamaWiającego w błąd pży przedstawianiu informacji,

(podpis)

]



załącznik nr 5 do slvvz

dot, postępowania

,,Modernizacja systemow zabezpieczenia obiektu i zbiorow Muzeum Piastow sląskich
w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji anwłamaniowej oraz

m o n itori n g u wizyj nego Gcrvr

wvkonawca przekazuie oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowei informacii, o którei mowa W ań. 86 ust, 5 WW. ustawv (protokół z otwarcia ofert),

oświadczenie składane na podstawie art.24 ust. 11 Pzp
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

Oświadczanl, ze:
1) z zadnym z Wykonawców, którzv złożVli ofeńV W ninieiszvm oostepowaniu N|E

naleZę do tej Same.] grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r,

o ochronie konkurencji i konsumentóW (Dz. U. z 2019 r. poz 369 z pózn, zm,)*,

lub
2) Wspólnie z --.--.

należę do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r,

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz, 369 z późn, zm,)
i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą
do zaktócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu',

1.

2.
J.
4.

- niepotrzebrre skreślic

{mielsco*oSc Ont.i

(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego pełnomocnika)

UWAGA: Wraz ze złożeniem ośWiadczenia,
że powiązania z innym Wykonawcą
w poslępowaniu o udzielenie zamóWienia.

Wykonawca może
nie prowadzą do

pżedstawió dowody,
zakłócenia konkurenqi



Załącznik nr 6 do sll^/Z

ZamóWienie p, n,:
,.ModernizaCja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śtąskich w Bęegu

polegajaCa l]a dostawie i montażu instalacji antywlamaniowej oraz monitoringu wizyjnego
(ccrv,'

ZoBoWlĄzANlE lNNYcH PoDMloTow Do oDDANlA oo DY§PoZYcJl WYKoNAWCY
NlEzBĘDNYcH zAsoBoW NA PoTRzEBY REALlzAcJl ZAMowlENlA

L.p.
Pełna nazwa podmiotu

oddającego do clyspozycji
niezbędne zasobv

Adres podmiotu Numer telefonu i faksu

1

ZobowiąZuję się do oddania na podslawie ań. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo
,::,u* "' o:1:il]"n oo ol"o:1:: *,:"::*,]

(nazwa vvykonawcy składającego ofeftę)

następujących niezbędnych zasobóW na potrzeby Wykonania zamówienia:

(Wymienic udostępnione p7 ez podmiot oddający zasoby dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,
lub Sytuacji finansowej lub ekonomicznejtego Podmiotu)

Ponadto oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy Ww. zasoby, W następującym zakresie:

b) sposób Wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

ó ;k,;; *il;;ńi.;:; ;J;;iil:, ;.Y:: Or''' r':' 
:::;:;- 

ńJ;. ;y':::i

. . . ,dnia.
miejscowośc

podpis i pi€częć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)
do złoźenia podpisu W imieniu podmiolu oddającego do

dyspozycii niezbędnych zasobów

(Podpis i pieczątka Vwkonawcy lub
jego upełnomocnionego przedśawiciela

lrwa9a:
zobowiazanie należv zlożvć wraz z ofeńa, Do ninieiszeoo zobowiazania należy dołacży!
clokumenw ootwierdzaiace. że osoba podoisuiaca to zobowiazanie iest uDralyrridu óo
rED.€zentowania oodmiolu udostepniaiaceoo zasobV.



Załącznik nr 7 do slv.z

ZamóWienie p, n.:
,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum piastów Śląskich w Bnegu

polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego
(Ccrv"

iói"l.ąił;;,;;1

wykonywanych usług W
W postępowaniu, a jeżeli
z podaniem ich Wartości,
Wykonane,

WYKAZ DOSTAW LUB USŁUG

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych róWnież

(miejscowośó, data)

okresie ostatnich 3 lat pźed upływem terminu składania ofert
okres prowadzenia działalności jest krótszy - to W tym okresie - Wraz
prZedmiotu, dal Wykonania i podmiotów, na żecz których usługi zostały

Lp. Nazwa, przedmiot zamóWienia

czas reaIizacji
NazWa

odbiorcypoczątek koniec

1

2

3

n

Do niniejszego Wykazu należV dołaczvó dowodv dotvczace qłóWnvch doslaw lub usłuo, okreśtające
czy doslawy lUb usługi zostały Wykonane lub są Wykonywane należycie.
W odniesieniu do nadal WVkonVWanVch usług pośWiadczenie powinno być Wydane nie Wcześniej niż 3
miesiące przed Upływem terminu składania oferl,

(podpis i pieczątka wytonawc!
lub jego pełnomocnika)

]



Lp. Fun kcja/slanowisko/
amię i nazwisko

KWalifikacje
zawodoWe,

Wykształcenie

zakres
wykonywanych

czyn ności
Podstawa

dvsponowania osoba
1

załąCznik nr 8 do slwz

Zamówienie p,n,:

,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Bżegu
polegająca na dostawie i montażu instalacji antywtamaniowej oraz monitoringu wizyjnego

(ccTv)"

(pieczątka firmy) i;i;j;";ffi;,;;i;i

WYKAZ OSOB
sKlERoWANYCH PMEz WYKoNAWGĘ Do REALlzAcJl ZAMÓW|ENlA

WWykaZie należy podać informac.ie na temal ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, dośWiadczenia i

Wykształcenia niezbędnych do Wykonania zamówienia, a także zakresu Wykonyvvanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania lymi osobami:
Zamawiający uzna, Warunek za spełniony, jeśli Vwkonawca Wykaże, że dysponuje :. co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamóWienia publicznego, posiadającą
uprawnienia budowlane W §pecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych,

tpoopi. i pl""iiił" ńvr."""*"yi"o
jeg0 pełnomocnika)


