Załącznik nr 1 do SIWZ

______________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oferta na:
dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w
budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017

1. Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. Wykonawca/Wykonawcy*:
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
__________________________________________________________________
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a) dla części 1:__________ złotych brutto (słownie: _________), w tym podatek VAT według
obowiązującej stawki, zgodnie z poniższą tabelą:
OPIS

cena jedn.
netto

wartość
netto

ilość szt.

regał K07-R07

7

regał S07

1

wartość
brutto

RAZEM
b) dla części 2:__________ złotych brutto (słownie: _________), w tym podatek VAT według
obowiązującej stawki, zgodnie z poniższą tabelą:
OPIS

cena jedn.
netto

wartość
netto

ilość szt.

Regał A08

1

Regał B08
Regał C08 i
D08

1

Regał E08

1

Regał A02

1

Regał B02

1

Regał C02

1

Regał D02

1

Regał E02

1

2

RAZEM

wartość
brutto

5. OFERUJEMY:
a) Dla części 1: __________ miesięczny/_________________________ 1 miesięczny okres
rękojmi i gwarancji wykonawcy na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do
SIWZ – w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca
zaoferował 24 miesięczny termin gwarancji i rękojmi.
b) Dla części 2: __________ miesięczny/_________________________ 2 miesięczny okres
rękojmi i gwarancji wykonawcy na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do
SIWZ – w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca
zaoferował 24 miesięczny termin gwarancji i rękojmi.
6. Oferujemy następujące dodatkowe funkcjonalności sprzętu (w przypadku niezaznaczenia
żadnego z pól zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje żadnej dodatkowej funkcjonalności:
Część 1:
Dodatkowa funkcjonalność

Tak (jeśli tak, to również podać
oznaczenie
producenta
i
model)

Nie

Tak (jeśli tak, to również podać
oznaczenie
producenta
i
model)

Nie

1 szt. aluminiowych schodków
składanych
1
szt.
wielofunkcyjnego
aluminiowego
podestu
składanego na kółkach

Część 2:
Dodatkowa funkcjonalność

1 szt. aluminiowych schodków
składanych
stół z grubym blatem (1 szt.)
regał magazynowy ocynkowany
(1 szt.)
wózek paletowy ręczny (1 szt.)

7. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
______________________________________________
(zakres powierzonych prac, nazwa/firma podwykonawcy)
9.

INFORMUJEMY, że: wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
__________________________. Wartość towaru lub usług powodująca powstanie u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to
___________ zł netto.3

1

Niepotrzebne skreślić

2

Niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić oraz – jeżeli dotyczy – wypełnić puste pola. W przypadku nie zaznaczenia żadnej
możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego
3

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
11. Nazwa firmy: ____________________________________________________________
12. Adres: ___________________________________________________________
13. Telefon ____________________, email : ______________________________
14. OFERTĘ niniejszą składamy na ____ stronach.

_______________ dnia ______ 20__ roku

_________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niewłaściwe skreślić

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp, tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty
wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty

.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
Wykonawca:

……………………………………………………
…………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………
……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na:
dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w
budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
__________(miejscowość), dnia _______ r.
_________________________
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ___ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze: ________________________________________________________________

_______(miejscowość), dnia ________ r.

________________________
(podpis)

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

_______(miejscowość), dnia ________ r.

________________________
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
Wykonawca:

……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………
……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na:
dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w
budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
_______(miejscowość), dnia ________ r.
_______________________
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ______________________________________________(wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

_________________________,

w

następującym zakresie: _____________________________________(wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

_______(miejscowość), dnia ________ r.
________________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

_______(miejscowość), dnia ________ r.
________________________
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
____________________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy:

____________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

____________________________________________________________

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów
muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.2701/2017, informuję, że:
1)

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu*;

2)

Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu i w związku z tym
przedkładam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu*:

Lp.

Nazwa (firma) podmiotu

Adres siedziby podmiotu

1

2

3

_________ dnia ____ 20__ roku
__________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Postępowanie na:
dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w
budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017
Wykaz dostaw
Działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż zrealizowaliśmy następujące roboty
budowlane odpowiadające wymogom Zamawiającego postawionym w pkt V.3.b SIWZ:

Nazwa i adres
zamawiającego

Lp.
1
1

2
Nazwa:

Przedmiot zamówienia
(opisać na czym polegała dostawa, w
szczególności w zakresie wymagań
postawionych w pkt V.3.b SIWZ)
3
Opis zadania:
..................

Adres:
…
2

Nazwa:
Adres:
…

Opis zadania:
..................

Termin wykonania
rozpoczęcie/
zakończenie
(mm-rr)
5
Data rozpoczęcia:
(dd-mm-rr)
.....
Data zakończenia:
(dd-mm-rr)
……
Data rozpoczęcia:
(dd-mm-rr)
.....
Data zakończenia:
(dd-mm-rr)
……

Oświadczam, że:
1. Umowy wskazane w poz. ________ zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców,
2. Umowy wskazane w poz. ________ zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega
na nim zgodnie z pkt. VI.1.3. SIWZ.

__________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów
muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, w podziale na opisane poniżej części.

Wymagania ogólne:
1) dostawa i montaż regałów nastąpi do pomieszczeń wynajmowanych przez Zamawiającego w
budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, piwnice;
2) w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich prac
związanych z prawidłowym montażem dostarczanych regałów, a także po zakończeniu prac –
przywrócenie prawidłowego stanu pomieszczeń, w tym posprzątanie pomieszczeń;
3) Wykonawca odpowiada za usuniecie i utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich
odpadów związanych z wykonaniem zamówienia;
4) Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest rysunek zawierający rzut piwnic
w budynku, w którym Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia wraz z projektem
regałów będących przedmiotem zamówienia (załącznik nr 6.1 do SIWZ).
5) Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji Wykonawcy wynosi 24 miesiące od dnia odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy od wymaganego okres rękojmi za
wady i gwarancji Wykonawcy.
6) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę minimum 24-miesięcznego okresu
gwarancji producentów dostarczanych materiałów. W tym celu Wykonawca przy
odbiorze będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów lub
inne dokumenty stanowiące potwierdzenie udzielenia przez nich gwarancji, będące
oświadczeniami gwarancyjnymi w rozumieniu art. 577 k.c.

CZĘŚĆ NR 1

OPIS

ilość
szt.

regał K07-R07

7

regał S07

1

W pomieszczeniu 007:
- regał K07, L07, M07, N07, O07, P07, R07 - regał przesuwny o głębokości 390 mm, z pionową
siatką do zawieszania obrazów.
- dostosowanie regałów do istniejących szyn jezdnych G07-R07
- regał S07 – regał stacjonarny z 7 regulowanymi półkami.
zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 6.1 do niniejszego zapytania.
Wysokość pomieszczenia: 296 cm
Wysokość do oświetlenia: 291 cm
Wysokość do podciągu: 241 cm

Wymagania Zamawiającego dotyczące ww. regałów:
- regały przesuwane ręcznie poza regałami K07, L07, M07, N07, O07, P07, R07, które mają zostać
dostosowane do istniejącego systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym z możliwością
przesuwu przy braku zasilania.
- tory (szyny) wykonane ze stali wysokiej jakości odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie.
nawierzchniowe z najazdami zgodnie z projektem w załączniku 6.1 do SIWZ,
- regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą łańcuchów biegnących wzdłuż szyn,
ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo
- wysokość regałów:
•

K07, L07, M07, N07, O07, P07, R07 regały przesuwne: (szyny (20 mm), prześwit (10
mm), podwozie (150 mm), siatka (2600 mm) i dach (34 mm) = 2814 mm

•

S07 stacjonarny: 2354 mm +/- 5%

- nośność siatki na 1m2 – 40 kg – preferowana siatka oczko 5x5 cm fi pręta 4 mm,
- malowane proszkowo,
- regały siatkowe winny być wyposażone w pojedynczą siatkę,
- regały winny być pokryte powłoką antybakteryjną,
- regały powinny być wyposażone w haczyki do zawieszania obrazów umożliwiające obustronne
zawieszanie (min. 600 szt.).
- wymagana wytrzymałość półek : 100 kg/mb.,
- dla regałów z półkami każda półka musi być regulowana niezależnie
- każdy regał winien być wyposażony w panel frontowy a każdy panel powinien być wyposażony w
dwie tabliczki do opisu regałów
- regały muszą być wyposażone w antywyważniki oraz odboje gumowe
- w celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania
dokumentów, mocowanie półek co 25 mm.
- regały bezwzględnie muszą się mieści w pomieszczeniach zgodnie z podanymi wymiarami przejść
i wysokości pomieszczeń.
- wszystkie elementy regałów muszą być zgodne z Rozporządzeniem MKiDN Rozp. Min. Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r., w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,
Dz.U. z 19 września 2014r., poz. 1240.
Dodatkowe wyposażenie
W ramach części nr 1 Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowo dostawę
następujących elementów wyposażenia:
1) 1 szt. aluminiowych schodków składanych (stabilne, wygodne; pięciostopniowe, wysokość:
1150 - 1200 mm, z pałąkiem zabezpieczającym);
2) 1 szt. wielofunkcyjny, aluminiowy podest składany na kółkach (podest i "taczka" w jednym):
trzystopniowy, wys. ok. 1200 mm.
W razie zaoferowania Zamawiającemu dostawy ww. elementów dodatkowego
wyposażenia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć je Zamawiającemu w ramach
ceny za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia wynikającej z oferty, na
warunkach zgodnych z SIWZ i ofertą, w szczególności w zakresie warunków dostawy,
terminu wykonania, gwarancji i rękojmi.

CZĘŚĆ NR 2

OPIS

ilość
szt.

Regał A08

1

Regał B08
Regał C08
D08

1
i
2

Regał E08

1

Regał A02

1

Regał B02

1

Regał C02

1

Regał D02

1

Regał E02

1

W pomieszczeniu 008:
Regał A08 – regał stacjonarny o głębokości 600 mm z pięcioma regulowanymi półkami.
Regał B08 – regał przesuwny dwustronny o głębokości 2x600 mm z pięcioma regulowanymi
półkami.
Regał C08 i D08 – regał przesuwny, jednostronny o głębokości 800 mm z pięcioma regulowanymi
półkami.
Szyny jezdne zgodnie z projektem – szt. 5
Regał E08 – regał stacjonarny o głębokości 800 mm z pięcioma regulowanymi półkami.
zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 6.1 do niniejszego zapytania. Wysokość pomieszczenia : 293
cm
Wysokość do oświetlenia : 288 cm

W pomieszczeniu 002:
Regał A02 – regał przesuwny dwustronny z perforowanymi wałkami aluminiowymi o średnicy 100
mm po 2 wałki w jednym poziomie z każdej strony, długości wałków 2400, 2000 i 1000 mm, osiem
poziomów z regulacją wysokości
Regał B02 – regał przesuwny dwustronny z perforowanymi wałkami aluminiowymi o średnicy 100
mm po 2 wałki w jednym poziomie z każdej strony, długości wałków 3 x 1800 mm, osiem
poziomów z regulacją wysokości
Regał C02 – regał przesuwny dwustronny z perforowanymi wałkami aluminiowymi o średnicy 100
mm po 3 wałki w jednym poziomie z każdej strony, długości wałków 3 x 1800 mm. ., osiem
poziomów z regulacją wysokości
Szyny jezdne zgodnie z projektem – szt. 3
Regał D02 – regał stacjonarny, wyposażony w 12 szuflad, od dołu 4 szuflady o wysokości 200 mm,
powyżej 8 szuflad o wysokości 100 mm, nad szufladami 2 półki.
Regał E02 – regał stacjonarny, zamykany, wyposażony w 2 sekcje, w 1 sekcji 5 regulowanych
półek, w 2 sekcji poziomy drążek na ubrania a powyżej 1 półka.
zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 6.1 do niniejszego zapytania.
Wysokość pomieszczenia: 303 cm
Wysokość do oświetlenia: 299 cm

Wymagania Zamawiającego dotyczące ww. regałów:
- tory (szyny) wykonane ze stali wysokiej jakości odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie.
nawierzchniowe z najazdami zgodnie z projektem w załączniku,
- regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą łańcuchów biegnących wzdłuż szyn,
ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo
- wysokość regałów:
•

w pomieszczeniach 002 i 008
o

regały przesuwne: (szyny (20 mm), prześwit (10 mm), podwozie (150 mm),
siatka (2600 mm) i dach (34 mm) = 2814 mm +/- 5%

o

regały stacjonarne: 2800 mm +/- 5%

- malowane proszkowo,
- regały winny być pokryte powłoką antybakteryjną,
- wymagana wytrzymałość półek : 100 kg/mb.,
- dla regałów z półkami każda półka musi być regulowana niezależnie
- każdy regał winien być wyposażony w panel frontowy a każdy panel powinien być wyposażony w
dwie tabliczki do opisu regałów
- regały muszą być wyposażone w antywyważniki oraz odboje gumowe
- każda szuflada umocowana jest do dwóch prowadnic teleskopowych zapewniających pełny jej
wysuw. Każda szuflada wyposażona w listwę opisową.
- wałki zamontowane na regulowanych wieszakach,
- wytrzymałość wałka min. 10 kg/mb.,
- w celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania
dokumentów, mocowanie półek co 25 mm.
- regały bezwzględnie muszą się mieści w pomieszczeniach zgodnie z podanymi wymiarami przejść
i wysokości pomieszczeń.
- wszystkie elementy regałów muszą być zgodne z Rozporządzeniem MKiDN Rozp. Min. Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r., w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,
Dz.U. z 19 września 2014r., poz. 1240.

Dodatkowe wyposażenie
W ramach części nr 2 Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowo dostawę
następujących elementów wyposażenia:
1) 1 szt. aluminiowych schodków składanych (stabilne, wygodne; pięciostopniowe, wysokość:
1150 - 1200 mm, z pałąkiem zabezpieczającym);
2) stół z grubym blatem (ok. 24 mm), najlepiej z 2 rolkami pod blatem (wzdłużnie) na
zawieszenie bali folii i włókniny; wymiary optymalne: wys. 750 x szer. 1000 x dł. 1800 mm;
3) regał magazynowy ocynkowany, skręcany z półkami, stacjonarny, przyścienny, metalowy,
nośność standardowa (150 kg), wym.: głęb. 300-400 mm; wys. 2000 mm; dł. półek: 9001000 mm; dł. regału 2000 mm; il. półek 5;
4) wózek paletowy ręczny, udźwig minimum 2500 kg, widły 1150 mm, koła skrętne i rolki
naprowadzające umożliwiające łatwiejszy wjazd pod paletę, pompa wyposażona w „nożny”
mechanizm opuszczania wideł.
W razie zaoferowania Zamawiającemu dostawy ww. elementów dodatkowego
wyposażenia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć je Zamawiającemu w ramach

ceny za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia wynikającej z oferty, na
warunkach zgodnych z SIWZ i ofertą, w szczególności w zakresie warunków dostawy,
terminu wykonania, gwarancji i rękojmi.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów na potrzeby magazynów zewnętrznych
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a – część nr … (zwane dalej
przedmiotem zamówienia).
2. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do realizacji następujących świadczeń:
1) przeniesienie na Zamawiającego własności przedmiotu zamówienia,
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ),

zgodnie

z

2) dostawę i montaż przedmiotu zamówienia, w tym wyposażenia dodatkowego, jeżeli zostało
ujęte w ofercie Wykonawcy,
3) przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia ……………… r. [wypełnić zgodnie z
SIWZ]
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Oferta wykonawcy z dnia ………… r. – załącznik nr 1 do umowy,
2) SIWZ z dnia ……… r. wraz z załącznikami, a także z wyjaśnieniami i modyfikacjami –
załącznik nr 2 do umowy.
§2
Koordynacja
1. W toku realizacji niniejszego zamówienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….
2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco udzielać Zamawiającemu informacji o realizacji
zamówienia, w szczególności jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o
wszelkich trudnościach i zagrożeniach dla należytego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z SIWZ, ofertą, a także z
uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielami Zamawiającego.
4. Uzgodnienia mogą być przez przedstawicieli stron dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
5. Przedstawiciele stron określeni w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru.
§3
Odbiory
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy z przynajmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierające
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad
stwierdzonych przy odbiorze.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
wszystkie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, w szczególności
uprawnienie do żądania usunięcia wad w odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni,
uprawnienie do obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy. Uprawnienia te
Zamawiający może realizować według własnego wyboru.

4. Jeśli przedmiot zamówienia zostanie odebrany, to za dzień wykonania zamówienia będzie
uznawany dzień zgłoszenia go do odbioru. W sytuacji, gdy w czasie odbioru zostaną
stwierdzone wady, a Wykonawca należycie usunie te wady w terminach wyznaczonych zgodnie
z ust. 3, będzie się poczytywało, że przedmiot zamówienia został wykonany w dniu zgłoszenia
go do odbioru.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę należne mu będzie wynagrodzenie,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie brutto …… zł (słownie: …………), w tym netto: …………….
Zł (słownie: ………………… zł) oraz podatek VAT według obowiązującej stawki: ……………… zł
(słownie: ……………… zł).
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi
w § 3 umowy, potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń
przewidzianych w umowie.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
Rękojmia i gwarancja
1.

Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji na okres ……
miesięcy [wypełnić zgodnie z SIWZ i ofertą] od dnia dokonania odbioru.

2.

W przypadku stwierdzenia wad trakcie eksploatacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ……… lub
faksu ………… (reklamacja). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić
Zamawiającemu przyjęcie reklamacji.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.

Usunięcie wady powinno zostać dokonane w siedzibie Zamawiającego. W przypadkach, gdy
usunięcie wady w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe, Wykonawca będzie
zobowiązany zapewnić demontaż, transport i ponowny montaż i ustawienie danego elementu
przedmiotu umowy na koszt własny. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć
okresu 30 dni od momentu otrzymania reklamacji.

5.

W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może być przedłużony za zgodą
Zamawiającego.

6.

Okres gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas naprawy.

7.

Okres gwarancji jakości biegnie na nowo dla sprzętu (elementu) wymienionego.

8.

Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 § 1
Kodeksu cywilnego.

9.

Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie ust. 1-8, Wykonawca zapewnia, że
przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją producentów dostarczanych materiałów i
urządzeń przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia odbioru. Wykonawca przekaże przy
odbiorze stosowne oświadczenia gwarancyjne producentów, upoważniające Zamawiającego do
korzystania z tej gwarancji.
§6
Zasady odpowiedzialności

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego
w § 1 ust. 3,

2)

za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji lub rękojmi – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 5,

3)

za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. W
przypadku odstąpienia częściowego kara umowna będzie naliczana od odpowiednio
pomniejszonej kwoty wynagrodzenia.

2.

Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, bądź zaspokajane z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w § 7.

3.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych
uzupełniającego, przewyższającego wartość naliczonych kar umownych.

odszkodowania

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wynoszące 10 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w kwocie _________złotych (słownie:
______________ złote__/100) w formie ________________
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
wynikających z Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku wniesienia
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz
Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie
wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący
sposób:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym
protokołu odbioru,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dokonane w sytuacjach zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość następujących zmian treści umowy:
1) zmiana terminów realizacji Umowy wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przeszkód nie pozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie, jeśli nie były one
spowodowane przez Wykonawcę,
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
2) zmiana umowy wynikająca z wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, polegająca na dostosowaniu umowy do sytuacji
wynikającej z zaistniałej siły wyższej,
3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia objętego przedmiotem umowy, w szczególności ze
względu na:
a) niedostępność na rynku części, materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ lub w
ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji,
zwiększających możliwości użytkowe przedmiotu umowy lub pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji,
c)

konieczność wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych w umowie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

d) konieczność wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
5) gdy zajdzie konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą
Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami
SIWZ, powierzenia podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w
ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 – w przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT,
7) ograniczenie zakresu umowy – przez jednostronne oświadczenie Zamawiającego i związaną
z tym odpowiednią zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
§9
Postanowienia końcowe
1.

Zamawiający, niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przysługujących Stronom w
przepisach prawa, może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących
przypadkach:
1)

jeżeli Wykonawca będzie opóźniać się z rozpoczęciem lub wykonaniem zamówienia tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.
Wówczas Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy,
w tym jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie należycie
wykonane świadczenia.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, jeśli nie zostały rozwiązane drogą
negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.

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

