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ROZDZIAŁ I 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE. 

 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa: Muzeum Historii Polski w Warszawie 

Adres: ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

Telefon: (22)  211 90 02    

Fax: (22)  211 90 33 

Poczta elektroniczna: info@muzhp.pl  

Strona WWW: http://muzhp.pl/pl 

Numer NIP: 701-00-15-596 

 

Informacje wstępne: 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

2. dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, 

3. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

4. nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,  

5. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, 

6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

7. informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone w PLN, 

8. nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP, 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, bez zastosowania 

art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III  

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technologicznej, wrażeniowej kopii konserwatorskiej dokumentu 

pergaminowego, opatrzonego 206 pieczęciami woskowymi: Konfederacji Generalnej Warszawskiej  

z 1573 roku, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów 

pergaminowych, sygn. 4467. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzenie kopii rękopiśmiennej tekstu konfederacji na karcie 

pergaminowej, wykonanie kopii 206 pieczęci (wierna kopia 160 pieczęci, odwzorowanie „wrażeniowe”  

46 pieczęci), wykonanie sznurów pieczętnych, wykonanie dedykowanego pudła, sporządzenie dokumentacji 
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opisowej i fotograficznej wraz z opisem technologicznym wykonania obiektu oraz dostarczenie przedmiotu 

umowy do siedziby Zamawiającego. Dodatkowo, Wykonawca bierze na siebie wszelkie nieprzewidziane 

koszty będące wynikiem realizacji zamówienia. 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. Zamówienie zostanie podzielone na 

etapy, które każdorazowo podlegać będą odbiorom Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w AGAD na wniosek Wykonawcy (o ile nie 

będzie to stanowiło zagrożenia dla dokumentu np. poprzez zbyt wysokie temperatury). Termin wizji lokalnej 

(nieprzekraczający terminu składania ofert) zostanie uzgodniony z Zamawiającym w porozumieniu  

z AGAD. Wszelkie pytania Wykonawców, które mogą zostać zadane podczas wizji odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia i prowadzonego postępowania oraz odpowiedzi Zamawiającego zostaną 

niezwłocznie upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawnienia źródła 

zapytania/zapytań). 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

6. Kody CPV: 

98.30.00.00-6 Różne usługi 

92.31.22.50-8 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów 

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: do dnia 10 lutego 2021 r. 

 

ROZDZIAŁ V.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

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

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku. 

b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku. 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami  

o wykształceniu konserwatorskim, z których co najmniej jedna z nich posiada wykształcenie 

wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w specjalności konserwacja starych 

druków i grafiki lub papieru i skóry. 

2. Dodatkowe informacje: 

2.1 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 realizacje 

zamówienia. 

2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w Rozdziale V, punkt 1 podpunkt 1.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia muszą spełniać Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

2.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V, 

punkt 1, podpunkt 1.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosownych 
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sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w Rozdziale V, punkt 

1, podpunkt 2.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpi wyłącznie  

w przypadku, kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. 

b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

1. Do oferty (złożonej według wzoru zamieszczonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w zakresie wskazanym  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór w zał. 3 do SIWZ), 

2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - w zakresie wskazanym  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór w zał. 3 do SIWZ),3.  

3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją  

o podstawie dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

6) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie art. 13 lub 14 RODO. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa  

w Rozdziale VI, punkt 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane oświadczenia mają 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. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie  

1, podpunkt 2) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie  

1, podpunkt 2) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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 według wzoru wskazanego w zał. 3 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, punkt 1 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 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. 

8. Dokumenty składać należy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

9. W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie 

stosownego pełnomocnictwa. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału  

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto ustanawiają oni 

Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców winno by załączone do oferty.  

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć, na 

wezwanie Zamawiającego, stosowne porozumienie regulujące współpracę  tych Wykonawców. 

Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN, przeliczanie 

wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

 

ROZDZIAŁ VII  

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  

i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla 

których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

Korespondencję pocztową związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego, 

wskazany na stronie tytułowej. Korespondencję elektroniczną można kierować na adres poczty 

elektronicznej: andrzej.januszewski@muzhp.pl . Każda ze Stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia 

na piśmie otrzymania korespondencji, nie mniej nie jest to warunkiem koniecznym do powzięcia 

wiadomości o zaistniałym fakcie. 

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

 Andrzej Januszewski, e-mail: andrzej.januszewski@muzhp.pl (sprawy procedury) 

 Aleksandra Wróbel, e-mail: aleksandra.wrobel@muzhp.pl (sprawy związane z przedmiotem zamówienia) 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa pkt. 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ IX  

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może tylko jeden raz, na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania ofertą nie dłużej niż o 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ X 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

Opis sposobu obliczania ceny. 

a) Cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Ponadto podane przez Wykonawcę wynagrodzenie zawiera również inne koszty 

wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe - podatek VAT.  

mailto:andrzej.januszewski@muzhp.pl
mailto:andrzej.januszewski@muzhp.pl
mailto:aleksandra.wrobel@muzhp.pl
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W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, cena 

zwierać powinna wszystkie niezbędne koszty (np. koszty składek na ubezpieczenie społeczne). 

b) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 

c) Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

d) Całkowita cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona liczbowo i słownie oraz 

podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

e) Do kryterium wyboru brana jest pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia. 

f) Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega zmianom  

w trakcie realizacji umowy. 

g)  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz 

cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy 

oraz opisem „OFERTA NA WYKONANIE KOPII KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTU  

KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ z 1573 r. - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  

11 LIPCA 2019 R., GODZ. 12.15” i złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego do dnia 11 lipca2019 r. do godziny 12.00. Liczy się data i godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie  oferty  otrzymane  przez  

Zamawiającego po  terminie  podanym powyżej  zostaną zwrócone Wykonawcom, nieotwarte. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lipca 2019 r. o godz.  12.15  w siedzibie Zamawiającego. 

 

Uwagi: 

1. Przedłużenie terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć 

termin składania ofert, np. w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach 

otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zmiana, wycofanie oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie 

musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA/WYCOFANIE”. 

3. Tryb otwarcia ofert  

 Otwarcie ofert jest jawne. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie. 

 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

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

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
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ROZDZIAŁ XII 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów: 

 

1)  Cena (C) - waga  60 % 

Maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe proporcjonalnie 

mniej, obliczone według wzoru: 

C = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 60 

 

Do wzoru zostaną przyjęte łączne ceny podane przez Wykonawców w Formularzu oferty, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWIZ. 

 

2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) - waga 40% 

 

Opis kryterium: W kryterium tym Zamawiający brać będzie pod uwagę doświadczenie osoby, 

która wskazana została przez Wykonawcę w Wykazie osób jako jedna z tych, 

które będą brać udział przy realizacji zamówienia i która może pochwalić się 

wśród nich największym doświadczeniem. Zamawiający przyzna punkty  

w następujący sposób: 

- 20 pkt – za posiadanie przez wskazaną osobę doświadczenia  

przy wykonywaniu maksymalnie 1 kopii konserwatorskiej dokumentu 

pergaminowego, 

- 30 pkt – za posiadanie przez wskazaną osobę doświadczenia  

przy wykonywaniu 2-3 kopii konserwatorskich dokumentów 

pergaminowych, 

- 40 pkt - za posiadanie przez wskazaną osobę doświadczenia  

przy wykonywaniu minimum 4 kopii konserwatorskich dokumentów 

pergaminowych. 

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę  

w Wykazie osób, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający, na potrzeby 

dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza wskazywania na nowe osoby 

lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający 

dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych  

w ofercie osób. W przypadku gdy żadna ze wskazanych osób nie posiada ww. doświadczenia, 

Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium. 

 

 

2. Łączna liczba punktów zostanie przyznana ofertom wg następującego wzoru: 

 

P = C + D 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena” 

D – liczba punktów przyznana w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia” 
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Uwagi: 

1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 

punktów. 

2. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 

91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

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

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

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 zażądać 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. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie treści zawartych w Istotnych postanowieniach umowy oraz treści 

złożonej oferty.  

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.  

5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

d) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w punkcie 5 podpunkt b) 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

7. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w punkcie 5 podpunkt a) i d) niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

przedmiotu umowy, na okres realizacji umowy (zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł brutto 

(dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100). Szczegółowe zapisy odnośnie dokumentu 

ubezpieczenia zawarte zostały w par. 17 załącznika nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA. 

 

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.  

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI  

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY, W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ 

ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE. 

 

1. Istotne postanowienia umowy, według których zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, zawiera załącznik 

nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Istotne postanowienia umowy, w tym dopuszczalność zmian w umowie: 

2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: 

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa  

i obowiązki Stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do 

wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); 

b) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa; 

2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących 

przypadkach jeżeli: 
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a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa  

i obowiązki Stron umowy, 

b) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 

c) zaistnieją okoliczności, które nie były do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy, a które wpływają na termin końcowy 

realizacji umowy, 

d) nastąpi konieczność zmiany harmonogramu realizacji zamówienia, nie mającej wpływu na termin 

końcowy realizacji umowy. 

2.3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy 

w sytuacji gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie ww. 

zmian, przy czym warunkiem koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji programu wieloletniego 

pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.  

2.4. Zmiany o których mowa w punktach 2.1. - 2.3. winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek 

dotyczący w/w zmian, wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej 

stronie najpóźniej na 14 dni przed końcem trwania umowy. 

2.5. Okoliczności, wskazane w punkcie 2.2 - 2.3, mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko wówczas, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę. 

2.7. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu  

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2.8. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

2.9. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy. 

3. Kary umowne - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne 

w wysokościach określonych w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII  

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu będą mieć zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

1. Opis przygotowania oferty. 

a) Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. 

b) 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. 

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

d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 
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e) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

f) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

g) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,  

a cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 

h) Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

i) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonania 

zamierza powierzyć podwykonawcom.  

j) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku 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 udostępnione  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

k) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie 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. 

l) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

m) Zamawiający informuje, iż 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. 

n) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 

ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia  

po terminie otwarcia ofert. 

o) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, jaka zostanie umieszczona w ofercie (wzór formularza 

oferty niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 

00-560 Warszawa; 

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Historii Polski jest Pan Paweł Pogorzelski, 

daneosobowe@muzhp.pl; 

 Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie kopii konserwatorskiej 

dokumentu Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r.” (nr sprawy: 07/PN/U/19 prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;   

 Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy PZP;   

 w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan/Państwo: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych1; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 

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

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

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technologicznej, wrażeniowej kopii konserwatorskiej dokumentu 

pergaminowego, opatrzonego 206 pieczęciami woskowymi: Konfederacji Generalnej Warszawskiej  

z 1573 roku, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów 

pergaminowych, sygn. 4467. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzenie kopii rękopiśmiennej tekstu konfederacji na karcie 

pergaminowej, wykonanie kopii 206 pieczęci (wierna kopia 160 pieczęci, odwzorowanie „wrażeniowe”  

46 pieczęci), wykonanie sznurów pieczętnych, wykonanie dedykowanego pudła, sporządzenie dokumentacji 

opisowej i fotograficznej wraz z opisem technologicznym wykonania obiektu oraz dostarczenie przedmiotu 

umowy do siedziby Zamawiającego. W dokumentacji fotograficznej należy uwzględnić wykonanie zdjęcia 

każdej pojedynczej kopii pieczęci woskowej (ze wskazanych 160 sztuk). 

3. Dodatkowo, Wykonawca bierze na siebie wszelkie nieprzewidziane koszty będące wynikiem realizacji 

zamówienia (np. koszty zużycia prądu w AGAD, o ile dotyczy). Wykonawca powinien tak skalkulować cenę 

oferty, aby uwzględnić w niej ewentualne nieprzewidziane koszty, które mogą wystąpić podczas realizacji 

umowy i które wiążą się z etapem prac realizowanym w AGAD. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku. Zamówienie zostanie 

podzielone na etapy, które każdorazowo podlegać będą odbiorom Zamawiającego. 

5. Kody CPV: 

98.30.00.00-6 Różne usługi 

92.31.22.50-8 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów 

6. W trakcie przygotowania dokumentu wymagane jest zastosowanie technik nieinwazyjnych wobec oryginału 

Konfederacji (tzn. wykluczających dotykanie oryginału np. poprzez wykonanie odlewów, odcisków czy 

kopiowanie tekstu przez kalkę) oraz materiałów powtarzających wykonanie oryginału aktu Konfederacji: 

podłoże pergaminowe, ręczny zapis tekstu atramentem (z uwzględnieniem wzmocnienia tekstu dla 

zwiększenia jego czytelności), odpowiednie postarzenie pergaminu, wykonanie pieczęci z materiałów 

opartych na wosku pszczelim wraz z woskowymi misami pieczętnymi dla każdej pieczęci, wykonanie 

sznurów pieczętnych mocujących pieczęcie, scalenie całości. Wszystkie elementy muszą być jak najbardziej 

zbliżone kolorystycznie do oryginału. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na filmowanie przez Zamawiającego procesu wykonywania obiektu na 

poszczególnych, wskazanych przez Zamawiającego etapach, w celach dokumentacyjnych oraz 

promocyjnych. 

8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu 

dokumentację opisową i fotograficzną, zawierającą szczegółowy opis technologiczny obiektu. 

9. Wykonany obiekt powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w specjalnym, dedykowanym 

pudle bezkwasowym wraz z podkładką, służącym do jego bezpiecznego przechowywania oraz transportu. 

Forma i materiały użyte do wykonania pudła muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

10. Etapy realizacji zamówienia: 

1) Organizacja stanowiska pracy, zakup materiałów potrzebnych do wykonania kopii. 

2) Przeprowadzenie różnych prób i sprawdzenie możliwych technologii realizacji kopii pieczęci (tłoku  

i misy pieczętnej) i sznurów pieczętnych. Przygotowanie podłoża pod tekst pisany wraz z materiałem 

pisarskim oraz przeprowadzenie prób pisma tekstu przy jednoczesnym określeniu jego stopnia 

wzmocnienia. 

3) Wykonanie kopii 206 pieczęci (z czego wierzchnich - widocznych dla oglądającego - 160 sztuk jest 

wierną kopią, pozostałe są odwzorowane wrażeniowo). Sporządzenie kopii rękopiśmiennej tekstu 

konfederacji oraz wykonanie sznurów pieczętnych. 

4) Montaż poszczególnych elementów. 

5) Montaż finalny.  

11. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony  

z AGAD oraz Zamawiającym po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Harmonogram 

prac nie może mieć wpływu na ostateczny termin wykonania zamówienia. 
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12. Przed rozpoczęciem każdego etapu w tym  przygotowania materiałów oraz samego procesu tworzenia kopii, 

konieczne będą konsultacje dotyczące doboru metody i środków wybranych do zastosowania. 

13. Zasady wykonywania kopii Konfederacji: 

1) Kopia Konfederacji będzie wykonywania przede wszystkim na podstawie skanów i dokumentacji 

fotograficznej udostępnionej przez AGAD. 

2)  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie w stosunku do oryginału Konfederacji technik 

nieinwazyjnych (np. wykonanie skanu dokumentu techniką cyfrową) o ile nie będzie to dodatkowym 

zagrożeniem dla oryginału i Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

3)  AGAD udostępni nieodpłatnie wyłonionemu Wykonawcy posiadane skany i fotografie dokumentu oraz 

wszystkich pieczęci, jako materiał pomocniczy przy wykonaniu kopii; 

4)  Nie dopuszcza się możliwości stosowania technik inwazyjnych lub kontaktowych, w tym wykonywania 

odlewów lub odcisków pieczęci. 

5)  Oryginał Konfederacji będzie dostępny w magazynie pergaminów AGAD, choć dopuszcza się możliwość 

udostępnienia oryginału Konfederacji poza magazynem pergaminów (w siedzibie AGAD) pod 

warunkiem, że temperatura w wytypowanym pomieszczeniu nie przekracza 27°C. 

6)  Oryginał Konfederacji będzie udostępniony w pudle zabezpieczającym, bez możliwości wyjmowania  

z tego pudła i bez możliwości zdejmowania z zamontowanych w pudle podkładek pieczęci. 

7)  Zamawiający oraz AGAD nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt/rzeczy należący/należące do 

Wykonawcy pozostawiony/e na terenie AGAD. 

8)  Wszelkie prace przy oryginale dokumentu (w siedzibie AGAD) związane z wykonywaniem kopii 

Konfederacji będą zajmować nie więcej niż 8 godzin w tygodniu, w dni robocze w godz. 9.00-16.00. 
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Załącznik nr 2 

Wzór formularza oferty 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

 

WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nazwa Adres 

 

 

 

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko  

 

Adres  

 

Nr telefonu  

 

Adres e-mail  

 

 

 

Niniejszym składam(y) swoja ofertę w postępowaniu pn.: WYKONANIE KOPII KONSERWATORSKIEJ 

DOKUMENTU KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ Z 1573 R. (07/PN/U/19)  

w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

1. Cena oferty wynosi: …………….………………………………………………………………………………. 

  

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

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym podatek VAT. Ponadto podane wynagrodzenie zawiera również inne koszty wynikające  

z realizacji przedmiotowego zadania, bez których jego wykonanie byłoby niemożliwe. W przypadku złożenia 

oferty przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, cena zawiera wszystkie niezbędne 

koszty (np. koszty składek na ubezpieczenie społeczne). 

 

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne postanowienia umowy 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

5. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 

177, poz. 1054, ze zm.); 

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze 

zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.  
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od daty składania ofert. 
 

 

7. Akceptujemy wymagany termin i sposób płatności określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

8. Oświadczam(y), że przedmiotowe zamówienie publiczne zamierzam(y) wykonać samodzielnie / 

niesamodzielnie*. Zakres powierzonych czynności obejmuje**: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Za ich realizację będzie odpowiedzialny następujący podwykonawca (należy podać nazwę i adres podwykonawcy): 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Na podstawie  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.)3 Wykonawca zastrzega iż informacje 

przekazanych na stronach od ……… do …….. naszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli 

dotyczy). Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji zostało załączone do oferty. 
 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

......................................, dnia .................... roku 

(miejscowość)                                (data) 

 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*  niepotrzebne skreślić 

** wypełnić w przypadku niesamodzielnego wykonania zamówienia 

                                            
3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być 

one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zamawiający informuje, że niniejsze zastrzeżenie jest nieskuteczne o ile 

Wykonawca nie wykazał że zastrzeżonej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
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Załącznik nr 3a 

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE KOPII 

KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTU KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ  

Z 1573 R.”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – Rozdział V, punkt 1.2. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział V, punkt 1.2., polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..., 

w następującym zakresie: ……………….……………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

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. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3b  

Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE KOPII 

KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTU KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ  

Z 1573 R.”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, oświadczam, co następuje 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz pkt  

5 ust. 1 i 8 ustawy PZP. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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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 lub art. 

24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, 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. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..….…… (podać 
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pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

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. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3c 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE KOPII 

KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTU KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ  

Z 1573 R.”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

My, niżej podpisani  

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

 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

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

 

 

w związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy PZP, oświadczam, że: 

a)  nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę  

w niniejszym postępowaniu *) 

lub 

b)  należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *) 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej 

*) : 

a) ……………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

 

zawarta w dniu ……………….. r . w Warszawie, pomiędzy: 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK: 73/2006, NIP: 

701-00-15-596, REGON: 140530761, reprezentowanym przez: 

………………………………………..,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………………….., reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ………….., przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zwanego dalej postępowaniem, znak: …………………., zawarta została umowa  

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie technologicznej, wrażeniowej kopii konserwatorskiej dokumentu 

pergaminowego, opatrzonego 206 pieczęciami woskowymi: Konfederacji Generalnej Warszawskiej  

z 1573 roku, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów 

pergaminowych, sygn. 4467, dalej jako Przedmiot umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: sporządzenie kopii rękopiśmiennej tekstu konfederacji na karcie 

pergaminowej, wykonanie kopii 206 pieczęci (wierna kopia 160 pieczęci, odwzorowanie „wrażeniowe” 

46 pieczęci), wykonanie sznurów pieczętnych, wykonanie dedykowanego pudła, sporządzenie 

dokumentacji opisowej i fotograficznej wraz z opisem technologicznym wykonania Przedmiotu umowy 

oraz dostarczenie Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. W dokumentacji fotograficznej 

należy uwzględnić wykonanie zdjęcia każdej pojedynczej kopii pieczęci woskowej (ze wskazanych 160 

sztuk). 
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3. Przedmiot umowy realizowany będzie w szczególności w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, 

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej jako: Opis 

przedmiotu zamówienia) oraz ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

(dalej jako: Oferta Wykonawcy). 

§ 2. 

Doświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot 

umowy, z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz posiada zdolność 

techniczną i zawodową do wykonania Przedmiotu umowy, w tym dysponuje co najmniej 2 (dwiema) 

osobami o wykształceniu konserwatorskim, z których co najmniej jedna z nich posiada wykształcenie 

wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w specjalności konserwacja starych druków 

i grafiki lub papieru i skóry  

3. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Przedmiotu umowy innym osobom niż te, na które się 

powoływał w trakcie postępowania przetargowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W celu 

uzyskania zgody wskazanej zdaniu poprzednim Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie 

informację o osobie zastępcy wraz z informacją o jej wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym 

pozwalające na ocenę posiadania przez nią niezbędnych kwalifikacji do wykonywania Przedmiotu 

umowy, przy czym osoba zastępcy powinna posiadać zdolności techniczne i zawodowe równe co 

najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym osoby wskazanej pierwotnie w ofercie Wykonawcy. 

Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia zgody na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania 

wniosku Wykonawcy. Odmowa wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia i ma charakter ostateczny.   

4. Zamawiający może, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, o których mowa  w ust. 2, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę osobie trzeciej całości 

zamówienia objętego niniejszą Umową. 
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§ 3. 

Obowiązek współdziałania 

1. Zakres prac zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami 

odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi 

posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach w realizacji Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek udzielania Zamawiającemu na każde żądanie wyjaśnień związanych  

z wykonaniem prac. Zamawiający ma prawo do monitorowania postępu prac oraz zgodności 

z ustalonym harmonogramem w miejscu ich wykonywania. 

 

§ 4. 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 

czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do przekazania kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 

Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich prac w ramach 

umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.  

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 

w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym  

w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może być zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu rękojmi i gwarancji za wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części prac wynikających z umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 5. 

Sposób wykonania Przedmiotu umowy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy musi zostać wykonany z zastosowaniem:  
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a. technik nieinwazyjnych wobec oryginału Konfederacji (tzn. wykluczających dotykanie oryginału 

np. poprzez wykonywanie odlewów, odcisków lub kopiowania tekstu przez kalkę),  

b. materiałów powtarzających wykonanie oryginału aktu Konfederacji, w szczególności: podłoże 

pergaminowe, ręczny zapis tekstu atramentem (z uwzględnieniem wzmocnienia tekstu dla 

zwiększenia jego czytelności), odpowiednie postarzenie pergaminu, wykonanie pieczęci z 

materiałów opartych na wosku pszczelim wraz z woskowymi misami pieczętnymi dla każdej 

pieczęci, wykonanie sznurów pieczętnych mocujących pieczęcie, scalenie całości. Wszystkie 

elementy muszą być jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do oryginału. 

4. Wykonany Przedmiot umowy powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w specjalnym, 

dedykowanym pudle bezkwasowym wraz z podkładką, służącym do jego bezpiecznego przechowywania 

oraz transportu. Forma i materiały użyte do wykonania pudła muszą zostać uprzednio zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

§ 6. 

Termin wykonania Przedmiotu umowy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku. 

2. Wykonanie Przedmiotu umowy zostanie podzielone na następujące etapy: 

a) organizacja stanowiska pracy, zakup materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

b) przeprowadzenie prób i sprawdzenie możliwych technologii realizacji kopii pieczęci (tłoku  

i misy pieczętnej) i sznurów pieczętnych; przygotowanie podłoża pod tekst pisany wraz  

z materiałem pisarskim oraz przeprowadzenie prób pisma tekstu przy jednoczesnym określeniu 

jego stopnia wzmocnienia; 

c) wykonanie kopii 206 pieczęci (z czego wierzchnich - widocznych dla oglądającego - 160 sztuk 

jest wierną kopią, pozostałe są odwzorowane wrażeniowo), sporządzenie kopii rękopiśmiennej 

tekstu Konfederacji oraz wykonanie sznurów pieczętnych; 

d) montaż poszczególnych elementów; 

e) montaż finalny. 

3. Przed rozpoczęciem każdego etapu w tym  przygotowania materiałów oraz samego procesu tworzenia 

kopii, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z pracownikami Zamawiającego 

dotyczących doboru metody i środków wybranych do zastosowania. 
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§ 7. 

Harmonogram 

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca opracuje szczegółowy 

harmonogram realizacji Przedmiotu umowy zawierający m.in. harmonogram wizyt w AGAD 

zachowaniem postanowień pkt. 13 podpunkt 8) Opisu przedmiotu zamówienia oraz dokona jego 

uzgodnienia z AGAD oraz  Zamawiającym.  

2. Harmonogram prac nie może mieć wpływu na ostateczny termin wykonania zamówienia.  

3. Parafowany harmonogram będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

Odbiory 

1. Każdy z etapów wykonania Przedmiotu umowy będzie podlegał odbiorom przez Zamawiającego. 

2. Z odbioru każdego z etapów wskazanych w § 6 ust. 2 lit. a) – d) zostaną sporządzone protokoły odbioru 

częściowego podpisane przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający może 

zgłosić wady, usterki i zastrzeżenia do wykonanej części Przedmiotu umowy, wyznaczając dodatkowy 

termin na ich usunięcie. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie oznacza końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy. Zamawiający może żądać w ramach końcowego odbioru robót usunięcia przez 

Wykonawcę wad stwierdzonych uprzednio podpisanymi protokołami odbioru częściowego. 

4. Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, tj. po wykonaniu etapu wskazanego w § 6 ust. 2 lit. e) oraz 

po dostarczeniu Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony lub upoważnionych 

przedstawicieli Stron. Upoważnienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W protokole odbioru końcowego lub w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego  

(w odniesieniu do wad i usterek, które nie są zauważalne od razu) Zamawiający może zgłosić usterki  

i zastrzeżenia do Przedmiotu umowy, wyznaczając dodatkowy termin na ich usunięcie. Zgłoszenie może 

być dokonane na adres mailowy wskazany w ust. § 19 ust. 2. Niezgłoszenie uwag w tym terminie będzie 

uważane za przyjęcie Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego usterek i zastrzeżeń  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar 

umownych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4), przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad i usterek 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 9. 

Dokumentacja 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże do siedziby Zamawiającego dokumentację opisową i fotograficzną, 

zawierającą szczegółowy opis technologiczny wykonania Przedmiotu umowy. W dokumentacji 

fotograficznej należy uwzględnić wykonanie zdjęcia każdej pojedynczej kopii pieczęci woskowej  

(ze wskazanych 160 sztuk). 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, przekazana zostanie nie później niż w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

 

§ 10. 

Prawo utrwalania przebiegu prac 

1. Wykonawca wyraża zgodę oraz upoważnia Zamawiającego oraz wszelkie podmioty działające na rzecz 

lub zlecenie Zamawiającego do utrwalenia swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi w formie 

materiałów audiowizualnych, audialnych, wizualnych lub pisemnych oraz do wykorzystania wizerunku, 

głosu i wypowiedzi w związku z działalnością statutową Zamawiającego, oraz w celach 

dokumentacyjnych oraz promocyjnych.  

2. Wykonawca w szczególności wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i wszelkie podmioty działające 

na jego rzecz lub zlecenie do:  

a) wielokrotnego rozpowszechniania w sieci internetowej – na portalach, forach, blogach, serwisach 

internetowych, w tym także serwisach społecznościowych typu LinkedIn.com, YouTube.com, 

Vimeo.com, Facebook.com, Twitter.com i in., również w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp do wizerunku, głosu lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

b) wielokrotnego rozpowszechniania na konferencjach, spotkaniach, wydarzeniach itp. 

organizowanych przez Zamawiającego, z udziałem Zamawiającego oraz na zlecenie 

Zamawiającego, 

c) zwielokrotnianiu dowolną techniką na dowolnych nośnikach audiowizualnych, audialnych, 

wizualnych lub pisemnych, w szczególności dyskach komputerowych, nośnikach 

informatycznych typu CD, DVD, VCD, pendrive, na wydrukach, ofertach, ulotkach,  

w katalogach, czasopismach, publikacjach itp. oraz na ich wprowadzanie do obrotu.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku, głosu i wypowiedzi we wszystkich materiałach 

audiowizualnych, audialnych, wizualnych lub pisemnych, w szczególności w materiałach, 

informacyjnych, publicystycznych, literackich, szkoleniowych, reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, w ramach całości lub dowolnie wybranych części tych materiałów, a także  

w połączeniu z innymi materiałami. 



31/41 

4. Zgoda/upoważnienie jest nieograniczona terytorialnie, tj. obejmuje obszar całego świata  

i zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 

5. Zgoda/upoważnienie są udzielone nieodpłatnie.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania zgód i upoważnień swoich pracowników lub 

współpracowników, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot umowy w zakresie nie 

mniejszym niż określony w ust. 1 – 5.  

 

§ 11. 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy 

wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych 

brutto).  

2. Wykonanie umowy przez Wykonawcę obejmuje stworzenie Przedmiotu umowy i dokumentacji, o której 

mowa w § 9, przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy, autorskich praw majątkowych do 

Przedmiotu umowy oraz dokumentacji, o której mowa w § 9, a także prawa do wykonywania  

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Przedmiotu umowy oraz dokumentacji,  

o której mowa w § 9. Kwota wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z Przedmiotu 

umowy oraz dokumentacji, o której mowa w § 9 na każdym odrębnym polu eksploatacji wskazanym  

w § 12 ust. 2 pkt 1) – 3) umowy. Strony wyceniają wartość majątkowych praw autorskich na 0,5% 

wartości niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech ratach: 

1) I rata w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy zostanie zapłacona po 

wykonaniu przez Wykonawcę  etapu a) realizacji zamówienia, 

2) II rata w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy zostanie zapłacona po 

wykonaniu przez Wykonawcę etapów b) – d) realizacji zamówienia, przy czym nie wcześniej niż  

w styczniu 2020 r., 

3) III rata w  wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy po podpisaniu przez 

Strony protokołu odbioru końcowego lub zaakceptowaniu przez Zamawiającego Przedmiotu umowy bez 

wad. 

4. W razie gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy, w terminach wskazanych w niniejszej 

umowie, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych rat wynagrodzenia w terminie 7 dni od 

dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, a także Zamawiający jest zwolniony od zapłaty 

kolejnych rat wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 

wykonania niniejszej umowy, w tym koszty zakupu materiałów, opakowania i transportu. Wykonawca 
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bierze na siebie wszelkie nieprzewidziane koszty będące wynikiem realizacji niniejszej umowy, np. 

koszty zużycia prądu w AGAD.  

 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 

5. Zamawiający dokona poszczególnej płatności w terminie 14 dni od daty wpłynięcia prawidłowo 

wystawionej poszczególnej faktury. 

6. Podstawę wystawienia faktury stanowi potwierdzenie prawidłowej realizacji danej części Przedmiotu 

umowy przez podpisanie protokołu odbioru częściowego, zgodnie z § 8 ust. 2 i ewentualnym usunięciu 

wskazanych w nim wad, usterek i zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Ostatnia rata wynagrodzenia płatna będzie na podstawie faktury wystawionej po upływie terminu, o 

którym mowa w § 8 ust. 5, chyba że Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

przed upływem tego terminu powiadomi Wykonawcę o przyjęciu Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń albo 

po ewentualnym usunięciu wad, usterek i zastrzeżeń wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w 

okresie, o którym mowa w § 8 ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.         

8. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. 

opcjonalnie: 

10. Wykonawca oświadcza, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia są zwolnione z podatku 

VAT, zgodnie z  art. 43 ust. 1 pkt. 33 lit. a) oraz art. 43 ust. 18 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług ( Dz. U. 2016 poz. 710 ze zm).  

 

dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej: 

5. Każda z rat wynagrodzenia zostanie wypłacona po dokonaniu potrąceń przewidzianych przepisami, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego. 

6. Podstawę wystawienia rachunku stanowi potwierdzenie prawidłowej realizacji danej części Przedmiotu 

umowy przez podpisanie protokołu odbioru częściowego, zgodnie z § 8 ust. 2 i ewentualnym usunięciu 

wskazanych w nim wad, usterek i zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Ostatnia rata wynagrodzenia płatna będzie na podstawie rachunku wystawionego po upływie terminu, o 

którym mowa w § 8 ust. 5, chyba że Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

przed upływem tego terminu powiadomi Wykonawcę o przyjęciu Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń albo 

po ewentualnym usunięciu wad, usterek i zastrzeżeń wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w 

okresie, o którym mowa w § 8 ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.         

8. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku. 



33/41 

9. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że umowy nie wykonuje w ramach działalności gospodarczej oraz że nie jest 

podatnikiem podatku od towarów i usług. 

 

§ 12. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

Przedmiotu umowy oraz do dokumentacji, o której mowa w § 9. 

2. Z dniem wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy oraz dokumentacji, o której mowa w § 9, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy oraz do 

dokumentacji, o której mowa w § 9 bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot umowy oraz 

dokumentację, o której mowa w § 9 utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, 

wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, 

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2 obejmuje także prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Przedmiotu umowy oraz do dokumentacji, o której mowa 

w § 9. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Przedmiocie umowy oraz  

w dokumentacji, o której mowa w § 9. 

5. W przypadku korzystania przy realizacji Przedmiotu umowy oraz dokumentacji, o której mowa w § 9  

z dorobku osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń na wykonywanie 

autorskich praw zależnych oraz do uzyskania praw autorskich, zgód lub licencji niezbędnych do 

realizacji niniejszej umowy w takim zakresie, aby zagwarantowane było prawo Zamawiającego do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania dziełami w kraju i za granicą na polach 

eksploatacji opisanych w ust. 2 pkt 1) - 3).  

6. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji przechodzą na własność Zamawiającego nośniki, na 

jakich utrwalono Przedmiot umowy oraz dokumentację o której mowa w § 9. 
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§ 13. 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w następujących przypadkach: 

a) uznania przez Zamawiającego braku posiadania lub utraty przez Wykonawcę zdolności do 

realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 4; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację, przy czym 

przerwa trwa co najmniej 30 dni; 

c) Wykonawca nie przedkłada dowodów zawarcia lub posiadania ubezpieczenia OC lub dowodów 

zapłaty składek zgodnie z § 17 umowy; 

d) Wykonawca dokonał cesji swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; 

e) Wykonawca powierzył wykonywanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej, wbrew postanowieniom 

§ 2 ust. 3. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od stwierdzenia 

przyczyny do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy i będzie wywierało skutek na przyszłość (ex nunc), chyba że z treści oświadczenia będzie wynikał 

skutek ex tunc. 

4. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa do odstąpienia:  

a) Wykonawca wstrzyma realizację Przedmiotu umowy, 

b) Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych prac oraz dokonają stosownych rozliczeń. 

 

§ 14.  

Odstąpienie od umowy z powodu istotnej zmiany okoliczności 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

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

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 15. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów umowy w stosunku do terminów 

określonych szczegółowym harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku nie uzgodnienia z winy Wykonawcy szczegółowego harmonogramu realizacji 

Przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

4) w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji, o którym mowa w § 16  

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

6) w przypadku niewykonania Przedmiotu umowy – w wysokości 30% wynagrodzenia określonego  

w § 11 ust. 1 umowy; 

7) w przypadku niewłaściwego wykonania Przedmiotu umowy – w wysokości 15% wynagrodzenia 

określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 16. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i użyte materiały, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Realizując uprawnienia z tytułu gwarancji za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy Zamawiający jest 

uprawniony do żądania usunięcia wad. 

3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę oraz wyznaczy mu odpowiedni termin do ich usunięcia. Zgłoszenie może być 

dokonane na adres mailowy wskazany w § 19 ust. 2. 

4. Obowiązki  związane z realizacją przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest spełnić w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

§ 17.  

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Suma ubezpieczenie za szkody na mieniu nie może być niższa niż 250 000 zł. Ubezpieczenie nie może 

wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub 

osoby, którymi Wykonawca się posługuje do wykonania umowy, w oryginale dokumentu Konfederacji 

Warszawskiej. 

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia wygaśnie przed dniem podpisania protokołu odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązuje się przedłużać dotychczasową umowę ubezpieczenia lub zawrzeć nową umowę 

ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 

4. Wykonawca przestawi dowód zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie wymaganym niniejszą 

umową oraz terminowego opłacania składek przed podpisaniem niniejszej umowy oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni, aby czynności przewidziane niniejszą umową były wykonywane zgodnie  

z obostrzeniami zawartymi w umowach ubezpieczenia oraz innych dokumentach ubezpieczeniowych (np. 

warunkach ogólnych). 

 

§ 18.  

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa  

i obowiązki Stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do 

wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); 

b) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa; 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących 

przypadkach jeżeli: 

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa  

i obowiązki stron umowy, 

b) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 
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c) zaistnieją okoliczności, które nie były do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy, a które wpływają na termin końcowy 

realizacji umowy. 

d) nastąpi konieczność zmiany harmonogramu realizacji zamówienia, nie mającej wpływu na termin 

końcowy realizacji umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy  

w sytuacji gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie ww. 

zmian, przy czym warunkiem koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji programu wieloletniego 

pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.  

4.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 - 3, winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący 

w/w zmian, wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie 

najpóźniej na 14 dni przed końcem trwania umowy. 

5.  Okoliczności, wskazane w punkcie 2 i 3, mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko wówczas, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę. 

7.  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu  

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

8.  Okoliczności wskazane w ust. 1 - 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Okoliczności te nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19. 

Koordynacja prac 

1. Osobą koordynującą wykonanie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………………., e-mail: ………………………………., tel. ………………………………. 

2. Osobą koordynującą wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:  …………………, e-mail: 

……………………………………, tel. ………………………………. 

3. Osobą koordynującą prace ze strony AGAD jest: ……………………………………, e-mail: 

…………………………, tel. …………………………………………. 

4. Strony dopuszczają możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na żądanie Strony, 

druga Strona zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości.  

 

§ 20. 

mailto:aleksandra.wrobel@muzhp.pl
mailto:adam.nozka@rewars.pl
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Przepisy dotyczące RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 

00-560 Warszawa. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Historii Polski jest Pan Paweł Pogorzelski, 

daneosobowe@muzhp.pl; 

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/e RODO oraz w celach 

informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.  

4) Odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie 

umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji  

i rozliczenia niniejszej umowy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych. 

6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. 

7) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania.  

8) Wykonawca posiada: 

  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą z Prawo zamówień publicznych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 3 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu. 

mailto:daneosobowe@muzhp.pl
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§ 21. 

Postanowienia końcowe 

1. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji 

postanowień Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn 

niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji umowy, tj.: dane adresowe, dane osób 

koordynujących prace, dane kontaktowe tych osób, adresy internetowe, numery telefonów, 

aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają przestrzegania procedury zmiany Umowy. W takich 

przypadkach Strony uznają za wystarczające poinformowanie drugiej Strony o zaistniałych zmianach 

drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 19.  

4. Strony deklarują polubowne załatwienie sporów, w przypadku braku porozumienia właściwym do 

rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny 

oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa 

 

 

WYKAZ OSÓB  

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1.2 

SIWZ oraz na potrzeby kryteriów oceny ofert, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko4 
Informacje dot. kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, 

doświadczenia 

Informacja o podstawie 

dysponowania osobą 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

............................, dnia .................... roku 
(miejscowość)                      (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – 

Wykonawca musi udowodnić 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. 
. 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych  

w zakresie art. 13 lub 14 RODO 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE KOPII 

KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTU KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ  

Z 1573 R.”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, oświadczam/my, że 

wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO5 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

 

 

 

                                            
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

6W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 


