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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
ul. Długa 52 
00-241 Warszawa 
 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do konserwacji drewna. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Miejsce realizacji Przedmiotu zamówienia: 96-514 Rybno ul. Parkowa 4 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 24000000-4 

5. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na zadania: 

Zadanie 1 Poliglikol PEG 400 (GLIKOL POLIETYLENOWY 400) - 7 ton  

Zadanie 2 Poliglikol PEG 2000 ( GLIKOL POLIETYLENOWY 2000) - 8,5 tony 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 10 grudnia 2017 r.  

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca 
spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej:  

Dla zadania 1- 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, będące przedmiotem zamówienia, polegające co 
najmniej na dostawie, środków chemicznych do konserwacji drewna o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto;  

Dla zadania 2 - 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, będące przedmiotem zamówienia, polegające co 
najmniej na dostawie, środków chemicznych do konserwacji drewna o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto. 

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na oba zadania może wykazać 1 zamówienie o podobnym 
zakresie jak to, będące przedmiotem zamówienia, polegające co najmniej na dostawie, środków 
chemicznych do konserwacji drewna o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
złotych) netto. 



 

 

 3 

 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa  
w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia 
warunek opisany w punkcie powyżej samodzielnie. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2)niniejszej SIWZ w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
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6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

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

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. 
VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

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

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów: 

a) dowodów potwierdzających, że dostawy wykazane w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3 do 
SIWZ, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 
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2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52,00-241 Warszawa. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: weker@pma.pl oraz pma@pma.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają 
na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

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

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

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Władysław Weker. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 

Dla zadania 1 – 10 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych); 

Dla zadania 2 – 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank PKO   BP, nr rachunku: 
611020  1026  0000  1402  0234  9850 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 1/PN/ZP/17. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania 
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub 
na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową 
brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 
umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

3) dowód wniesienia wadium 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – Załącznik nr 5 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 
dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

OFERTA PRZETERGOWA – Dostawa środków chemicznych do konserwacji drewna – 

zadanie nr ……... 

Postępowanie nr 1/PN/ZP/17 

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 11:15 dnia 01.09.2017r. 
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie 
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od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 
kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

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

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

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ 
należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII 
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 52, 00-241 Warszawa do dnia 01.09.2017 r., do 
godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X. SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 52, 00-241 Warszawa w dniu 01.09.2017 r., o 
godzinie 1115. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pma.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

http://www.pma.pl/
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2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.  

 

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

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium: 

 „cena ofertowa brutto” – CE; 
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Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

cena ofertowa 
brutto 

100% 100 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 100pkt 

                            Cena badanej oferty 

 

2. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

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

a) pieniądzu; 

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

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

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, 
poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę 
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy 
nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

 

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

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer 

zadania 

Parametry przedmiotu zamówienia  Opakowanie Ilość  

1 Poliglikol PEG 400 (GLIKOL POLIETYLENOWY 

400), stężenie 100%, ciężar cząsteczkowy: 400 g/mol, 

do konserwacji – stabilizacji wymiarowej mokrego 

drewna archeologicznego 

 

Beczki ok. 

220 kg 

 

7 ton 

2 Poliglikol PEG 2000 ( GLIKOL POLIETYLENOWY 

2000), płatki, stężenie: 100 %, ciężar cząsteczkowy: 

2000 g/mol, do konserwacji – stabilizacji wymiarowej 

mokrego drewna archeologicznego 

 

Worki ok. 25 

kg 

 

8,5 tony 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

…………………………………..……… 
(Pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

do postępowania …………………. 
 

 

Zarejestrowana nazwa wykonawcy 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

Zarejestrowany adres wykonawcy 

..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Numer telefonu .................................................................. 

Numerfaksu ....................................................................... 

REGON ....................................................... NIP ....................................................................................... 

e-mail: ......................................................................... 

 

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony dostawę Środków chemicznych do konserwacji drewna – zadanie nr   , 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, opisanymi 
opisanego w załączniku nr   do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia 

 

za łączną cenę brutto ………………………………………………………………………………zł 

słownie ………………………………………………………………………………………………zł 

w tym VAT…………………………………….…….………………………………………………zł 

słownie: …………………………………………………….………………………………………..zł 

cenę netto………………………………………………………..……………………………..…… zł 

słownie…………………………………………………………………………..………………….. zł 

 

Oświadczamy, że udzielamy ….. miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia. 

Oferujemy dostawę środka chemicznego do konserwacji drewna pod nazwą ……………………………………….. 
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Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

Oświadczam(-y), że jestem(-śmy) związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z dokumentem Wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i zobowiązuję(-my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych tam warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczam(-y), że akceptuję(-emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

 

Osoba upoważniony/a do reprezentowania Wykonawcy w trakcie trwania postępowania o zamówienie: 

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

(imię i nazwisko) 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................  

 
 

..............................................                    ............................. 
miejscowość                                   data 

 

 

 

............................................................................................................................................................................ 
(podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  i zaciągnięcia zobowiązania) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na ____________________________________ 

Działając w imieniu Wykonawcy:____________________________________________________________________________ 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 
udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej: 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, 
będące przedmiotem zamówienia, polegające co najmniej na dostawie, środków chemicznych do 
konserwacji drewna o wartości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto;  

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

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 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, reprezentując podmiot, na którego zasoby powołuje sie, że w stosunku do następującego/ych 
podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

..................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Wzór umowy  

 
 

W dniu  …………………….. 2017 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie z siedzibą  w Warszawie,  

z adresem: 00-241 Warszawa, ul. Długa 52, NIP 526-030-78-67, zwanym w treści umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

dr Wojciecha Brzezińskiego  – Dyrektora 

a 

 

…………………………………………………………………. z siedzibą  

w ………………………………, ul. …………….., wpisaną do ……………………………………., 

posiadającą NIP ……………………….., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną 

przez: 

……………………………… 

zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami” a indywidualnie „Stroną” 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej 

„Umową”:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie Umowy oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   

i ofertą złożoną w dniu ……….. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  

i wydania Zamawiającemu oraz przeniesienia na niego własności środków do konserwacji 

drewna, o szczegółowych specyfikacjach, wymaganiach oraz ilościach opisanych  

w Załączniku 1  A, B,  do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  

a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotowych środków oraz do zapłaty 

Wykonawcy ceny. 

2. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zwane jest w dalszej części 

„Przedmiotem Umowy”. 

3. Środki do konserwacji drewna, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują:  

1) Załącznik A (Zadanie nr 1) 2 : GLIKOL POLIETYLENOWY 400 (techniczny) - 

impregnat stosowany w procesie konserwacji mokrego drewna archeologicznego; 

2) Załącznik B (Zadanie nr 2): GLIKOL POLIETYLENOWY 2000 (techniczny) -

impregnat stosowany w procesie konserwacji mokrego drewna archeologicznego; 

i zwane są w dalszej części Umowy „Środkami chemicznymi”. 

                                                 
1 W zależności od zadania/ niepotrzebne skreślić  
2 W zależności od zadania/ niepotrzebne skreślić 
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4. Wykonawca oświadcza, że Środki chemiczne odpowiadają wymaganiom określonym  

w Załączniku3 A, B, do Umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanowią wyłączną własność Wykonawcy, są wolne od wad prawnych, praw osób 

trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego są przedmiotem, jak również, że nie 

stanowią one przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§  2 

Miejsce dostarczenia i termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy  

w terminie do 10 grudnia 2017 r.  

2. Wykonawca dostarczy Środki chemiczne na własny koszt i ryzyko w terminie określonym  

w ust. 1 powyżej, na następujący adres:  96-514 Rybno ul. Parkowa 4,  

w godzinach pracy Zamawiającego, tj. …………………... 

3. Wraz ze Środkami chemicznymi Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) Kartę charakterystyki produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) Certyfikat zgodności, świadectwo charakterystyki – jeżeli obowiązek ich wydania 

wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie 

dostarczenia Środków chemicznych, co najmniej na 3 dni robocze (okres od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed jego nadejściem. 

5. Wykonawca odpowiada za należyte opakowanie Środków chemicznych na czas transportu, 

zapewniające ich nienaruszalność i całość.  

6. Odbiór  Środków chemicznych zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem Odbioru 

Środków chemicznych podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przy czym 

w przypadku dostarczania Środków chemicznych w kilku terminach, z odbioru Środków 

chemicznych w każdym terminie zostanie sporządzony oddzielny Protokół Odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Środków chemicznych (rozumianych jako 

dostarczenie Środków chemicznych niezgodnie ze specyfikacją, jakością lub ilością – niż 

określone w Załączniku 4 A, B do Umowy) Wykonawca  

w terminie 7 dni usunie na swój koszt stwierdzone wady.  

8. Po usunięciu wad postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 

1. Strony ustalają cenę za Środki chemiczne w łącznej wysokości 

……………………..…………………. (słownie: …………………………………….) netto 

powiększoną  

o podatek od towarów i usług VAT według stawki 23% w wysokości ………  zł, co daje 

łączną cenę ………….. zł (słownie: ……………………………………….) brutto. 

2. Ceny jednostkowe netto zawarte w ofercie Wykonawcy nie podlegają zmianie  

z jakiegokolwiek tytułu w okresie obowiązywania Umowy.    

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT w terminie 21 dni od jej otrzymania, przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane  

                                                 
3 W zależności od zadania/niepotrzebne skreślić 
4 W zależności od zadania/niepotrzebne skreślić 
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w fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia należnością rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4. Podstawą do wystawienia  faktury VAT jest Protokół Odbioru Środków chemicznych,  

o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 

a w przypadku dostarczania Środków chemicznych, w kilku terminach – wszystkie 

podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokoły Odbioru Środków chemicznych. 

 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Środki chemiczne na okres zgodny  

z okresem gwarancji producenta Środków chemicznych. 

2. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru Środków chemicznych wskazanej  

w Protokole Odbioru Środków chemicznych, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady stwierdzone w Środkach 

chemicznych w okresie gwarancji, w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 14 dni. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kry umownej za każdy 

dzień opóźnienia zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w przypadku 

opóźnienia trwającego, co najmniej 7 dni – prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy – 

bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

5. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca wymienił Środki chemiczne lub 

jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach wykonania zastępczego, zgodnie  

z postanowieniem ust. 4 powyżej, termin gwarancji w stosunku do wymienionych Środków 

chemicznych biegnie na nowo. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia  

z tytułu rękojmi za wady Środków chemicznych na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w dostarczeniu Środków chemicznych w terminie określonym w § 2 ust. 1 

Umowy – w wysokości 0,1 % łącznej ceny netto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w usunięciu wad Środków chemicznych stwierdzonych w trakcie ich odbioru, 

jak również stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% łącznej 

ceny netto za Środki chemiczne, których dotyczą wady - za każdy dzień opóźnienia przy 

opóźnieniach nieprzekraczających 7 dni i w wysokości 0,5 % przedmiotowej ceny za 

każdy dzień opóźnienia przekraczający 7 dni, 

3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w całości lub  

w części, z przyczyny dotyczącej Wykonawcy – w wysokości 20% łącznej ceny netto 

określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż kary umowne będą wymagalne z dniem naliczenia ich przez 

Zamawiającego i będą potrącone z ceny bez konieczności uprzedniego wyznaczania 

Wykonawcy terminu na zapłatę kary. 



 

 

 20 

 

 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego lub szkoda 

powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a także, gdy: 

1) opóźnienie w dostarczeniu Środków chemicznych, w stosunku do terminu określonego  

w § 2 ust. 1 Umowy  - wynosi, co najmniej 7 dni; 

2) opóźnienie w usuwaniu wad Środków chemicznych stwierdzonych w trakcie ich odbioru 

wynosi, co najmniej 7 dni w stosunku do wyznaczonego terminu. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, dla swej skuteczności, wymaga złożenia w terminie 30 dni od 

upływu terminu określonego w ust. 1 pkt 1 lub 2 powyżej. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 

ceny należnej z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z art. 148 

ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości …% ceny brutto, tj. w wysokości ........ 

zł (słownie:  ...........................................................)  

w formie ……………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone): 

1) w wysokości 70 % - w terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń Protokołu Odbioru Środków chemicznych, o którym mowa w § 2 ust. 6 

Umowy, 

2) w wysokości 30 % - w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 8 

Rozwiązywanie sporów 

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy lub interpretacji jej 

postanowień Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze polubownych negocjacji, podjętych 

w dobrej wierze. W przypadku braki możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony 

postanawiają, że spory rozstrzygane przez sąd  właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksów podpisanych przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Umowy; 

2) powstania rozbieżności lub wątpliwości na tle pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, w celu ich doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji 

zapisów Umowy przez Strony. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej nie dotyczą zmiany wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 Umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim 

przypadku, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu bądź zwiększeniu, odpowiednio  

o kwotę zmniejszenia bądź zwiększenia należnego podatku VAT. Wartość Umowy netto 

pozostaje bez zmian. 

4. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z przeznaczeniem 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione w Umowie: 

1) Załącznik5 A, B do Umowy,  

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 W zależności od zadania/niepotrzebne skreślić 
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Załącznik A do Umowy  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Załącznik B do Umowy  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa  Opakowanie Ilość  

1 Poliglikol PEG 400 (GLIKOL POLIETYLENOWY 

400), stężenie 100%, ciężar cząsteczkowy: 400 g/mol, 

do konserwacji – stabilizacji wymiarowej mokrego 

drewna archeologicznego 

 

Beczki ok. 

220 kg 

 

7 ton 

Lp. Nazwa  Opakowanie Ilość  

1 Poliglikol PEG 2000 (GLIKOL POLIETYLENOWY 

2000), płatki, stężenie: 100 %, ciężar cząsteczkowy: 

2000 g/mol, do konserwacji – stabilizacji wymiarowej 

mokrego drewna archeologicznego 

 

Worki ok. 25 

kg 

 

8,5 tony 



 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

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

(pieczęć/nazwa podmiotu udostępniającego    

Wykonawcy swoje zasoby) 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 

Oświadczam(y), że na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., Nr 2164 ze zm.) zobowiązujemy się, iż do realizacji zamówienia publicznego 

pn.: „Dostawa środków chemicznych do konserwacji drewna – zad. nr ……” oddamy do dyspozycji 
Wykonawcy …………………………………………………… niezbędne zasoby tj. zdolności techniczne i zawodowe na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Jeśli udostępnione zostanie doświadczenie lub wiedza wykonawca winien dodatkowo określić: 
1) Zakres zobowiązania (wskazać czego dotyczy) ………………………………………………………… 

2) Sposób w jaki będzie wykonane …………………………………………………………………………… 

3) Zasady na jakich będzie polegało uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (tj.  

w jakiej formie zostanie nawiązana współpraca) …………………………… 

Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………………. 
 
Uwaga: 
W sytuacji gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane, a udostępnienia są zasoby 

nierozerwalnie związane z podmiotem ich udostępniającym, które nie mogą być przedmiotem samodzielnego 

obrotu i które nie mogą być udostępnione bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. 
doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu  

w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia doświadczenia lub wiedzy, forma współpracy winna 
uwzględniać specyfikę prac, które będą przedmiotem współpracy.  

 

............................... dn. ............. 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                (podpis osoby upoważnionej ze strony podmiot              

udostępniającego)  

 
 


