WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, dnia 16.03.2020 r.
MŚ-ZP-WW-333-2/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe
ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach”, numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niniejszego postępowania (SIWZ) poprzez dopuszczenie złożenia oferty
oraz oświadczeń i dokumentów o których mowa w SIWZ, pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż forma pisemna zostaje zachowana. W związku z tym, wszelkie
postanowienia dot. formy pisemnej określone w SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu
12 marca br. są wiążące.
Wobec powyższego Wykonawca może złożyć jedną ofertą w postaci pisemnej albo w formie elektronicznej
opatrzoną kwalifikowanym podpisem.
Podstawa prawna:
art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.):
„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających
niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych
przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
(…)
4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej, albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym; (…)”

PONIŻSZE INFORMACJE SĄ SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO WYKONAWCÓW, KTÓRZY W NINIEJSZYM
POSTĘPOWANIU ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ OFERTY ORAZ OŚWIADCZENIE O KTÓRYM MOWA W ART. 25a
USTAWY PZP W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.
I.
1.

2.

II.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.

warunków

udziału

Forma dokumentów i oświadczeń:
1)

Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 składane jest w oryginale,
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)

Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3,
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e.

Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz 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 ze zm.).
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.
1. Zamawiający dopuszcza środek komunikacji w niniejszym postępowaniu platformę zakupową,
której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres:
https://platformazakupowa.pl/. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
2. Zamawiający informuje, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
Wykonawca może przekazać za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”
znajdującego
się
na
stronie
danego
postępowania,
adres:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings, z listy postępowań należy wybrać
przedmiotowe postępowanie.
Uwaga. Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy do składania oferty.
3. Wszelkie komunikaty Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej,
na której
udostępniono
SIWZ
(https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowieniapubliczne/postepowania-przetargowe/).
4. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej. Jednakże ofertę
składaną w postaci elektronicznej należy złożyć wyłącznie przez Platformę.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje,
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3) zainstalowana przeglądarka internetowa, Internet Explorer, Chrome, FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
6. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji określa informacje
na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy należy użyć formatu
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym.
8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje.
10. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny
platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników
(Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie o którym mowa
w rozdziale II ust. 10 niniejszego pisma;
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w rozdziale II ust. 9 niniejszego pisma.
12. W przypadku pytań dotyczących działania Platformy, należy skorzystać z pomocy Centrum
Wsparcia Klienta, które udziela informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji
czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach
od
8.00
do
17.00
pod nr tel.: 22 101 02 02,
e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl,
http://opennexus.pl/.
III.

Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ:
a. Wykonawcy,
b. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).
2)

pełnomocnictwo - jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie.
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Elektroniczne poświadczenie
elektronicznym.
3)

zgodności

notariusz

opatruje

kwalifikowanym

podpisem

jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu - w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub kopii poświadczonej notarialnie (elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta składana w postaci elektronicznej musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności oraz złożona
za pośrednictwem Platformy.
4. Oferta składana w postaci elektronicznej winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź
umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa.
5. Zaleca się by wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
6. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty został określony w instrukcji zamieszczonej na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą
one być udostępniane i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu „Składania oferty” znajduje się miejsce wyznaczone
do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (dot. zarówno ust. 7 i 8 niniejszego pisma) należy
złożyć w odrębnym pliku o nazwie „Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa”.
IV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie na stronie dotyczącej niniejszego postępowania
do dnia 20.03.2020 r., do godz. 10:00.
2. Po wypełnieniu zakładki „Formularz” i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć
przycisk „Przejdź do podsumowania”. Zamawiający przypomina, że zgodnie z Instrukcją
dla Wykonawców dotyczącą składania ofert w postępowaniach, o której mowa w rozdziale II ust. 9
niniejszego pisma, występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB dla 1 pliku
lub spakowanego folderu.
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3. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca jest zobowiązany złożyć
podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu
na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, służy wyłącznie
do weryfikacji podpisu przed złożeniem oferty.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana i złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Zamawiający zaleca Formularz oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
wypełnić elektronicznie, następnie zapisać dokument w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”
lub „drukuj”) i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
V.

Zamawiający informuje, iż podmiotem przetwarzającym dane jest również platformazakupowa.pl,
której operatorem jest Open Nexus Sp. o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań,
NIP: 7792363577, KRS: 0000335959.
Wprowadzone zmiany SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej,
na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści
sporządzanych ofert.
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z dokonaną zmianą SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a
ustawy Pzp, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu o numerze 521756-N-2020, opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2020 r., w następujących sekcjach:
I.
I.4) KOMUNIKACJA
W ogłoszeniu jest:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Tak.
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz
złożyć pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym
podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź
umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa.
Adres: Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek
administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10.
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie:
Tak, adres https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie. Dopuszczone jest przesłanie ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak. Inny sposób:
pisemnie, adres: Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1,
budynek administracyjny, poziom 0, recepcja.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: NIE.
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II.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tekst, który został dodany do ogłoszenia:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.
1. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 składane jest
w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2) Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1
i 3, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e.
2.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.)
oraz 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 ze zm.).
III.
IV.6.6) INFORMACJE DODATKOWE
Tekst, który został dodany do ogłoszenia:
I. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji
zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ:
a)
Wykonawcy,
b)
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).
2) pełnomocnictwo - jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo
Wykonawca składa w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub kopii poświadczonej notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu –
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie
(elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców
lub pełnomocnika).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta składana w postaci elektronicznej
musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności oraz
złożona za pośrednictwem Platformy.
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4. Oferta składana w postaci elektronicznej winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie na stronie dotyczącej
odpowiedniego postępowania do dnia 20.03.2020 r., do godz. 10:00.
II. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji
zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ:
a) Wykonawcy,
b) Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).
2) pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3) dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz
złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym
podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 8 SIWZ.
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205
Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, poziom 0, recepcja, w terminie
do dnia 20.03.2020 r., do godz. 10:00 i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. XI
ust. 23 SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ.
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