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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ
133 000 EURO

TYTUŁ ZADANIA :
„Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów
nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6
sztuk”.

(kod CPV 39721320-1)

ZAWARTOŚĆ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór „FORMULARZ OFERTOWY”
Wzór „FORMULARZ CENOWY”
Wzór „Wykaz zrealizowanych dostaw”
Wzór „UMOWA”
Wzór „ OŚWIADCZENIE” Wykonawcy
o zakresie prac do wykonania przez Podwykonawców
8. Wzór „OSWIADCZENIE” o zapoznaniu się
i przyjęciu bez uwag SIWZ i UMOWY

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
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Katowice, dnia 04.11.2008r
ZATWIERDZAM
Leszek Jodliński - Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

............................................................
( podpis )

data zatwierdzenia : 04.11.2008
Nr sprawy MŚ/Osuszacze/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
WPROWADZENIE.
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 233
poz.1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Muzeum Śląskie
Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów nawilŜających i
oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6 sztuk zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

(kod CPV 39721320-1)
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia –21 dni od daty podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPAŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj:
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłoŜyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu
potwierdzenia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
5) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali minimum dwie dostawy odpowiadające swoim
rodzajem oferowanej dostawie, których suma winna być nie mniejsza niŜ 30 000,00 brutto, naleŜy
przedstawić wykaz takich dostaw na lub wg druku załącznika nr 4 z podaniem wartości, dat wykonania i
odbiorców oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych zadań w terminie i z naleŜytą starannością.
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa spełnia warunki określone przez Zamawiającego Wykonawca
przedstawi szczegółowy opis techniczny oferowanych urządzeń w tym informacje o parametrach
technicznych oraz szczegółowe przeliczenia wydajności nawilŜania oferowanych urządzeń z parametrów
obliczeniowych podawanych przez producenta do wymaganych warunków obliczeniowych powietrza w
pomieszczeniu.
Ocena spełniania powyŜszych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma
dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowojedynkowej
tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w
postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stosowne pełnomocnictwa w oryginale naleŜy dołączyć do oferty.

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA

1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 233 poz.1655 z późniejszymi zmianami)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie – minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oferowanej dostawie, naleŜy
przedstawić wykaz takich dostaw na lub wg druku załącznika nr 4 z podaniem ich wartości, których suma
winna być nie mniejsza niŜ 30 000,00 brutto, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające
wykonanie tych zadań w terminie i z naleŜytą starannością.
4)szczegółowy opis techniczny oferowanych urządzeń w tym informacje o parametrach technicznych oraz
szczegółowego przeliczenia wydajności nawilŜania oferowanych urządzeń z parametrów obliczeniowych
podawanych przez producenta do wymaganych warunków obliczeniowych powietrza w pomieszczeniu.
5) Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac do wykonania przez Podwykonawców(Załącznik Nr 6)
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6) Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag SIWZ i UMOWY(Załącznik Nr 7)
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają
dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 188 z 2008r poz.1155)
3. Dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający zaŜąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŜona przez
Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
dokumenty opisane w pkt 1.1, 1.2, 1.3, winny być złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie
Adres Zamawiającego:
Muzeum Śląskie, Dział Zamówień Publicznych
Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice
podając nr nadany sprawie przez Zamawiającego
− faksem na numer: (032) 259 98 04, 032 258 56 61-3 czynny w godz. 9:00-14:00
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:
Dorota Tomal tel. 032 258 56 61-3 wew. 370
wyłącznie w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 700,00.zł (słownie: siedemset złotych).
2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:45, 14. 11. 2008 r. W
przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŜnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego zamawiającego.
3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na rachunek Muzeum Śląskiego:
ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice
Nr 32 1050 1214 1000 0023 0156 4510
4. Wadium wnoszone w formach innych niŜ pienięŜna winno być wystawione na druku wystawcy i
sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i zawierać niŜej wymienione elementy:
-

nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
tytuł wierzytelności, która ma być zabezpieczona,
zobowiązanie gwaranta do „ nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na
pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego Ŝądanie zapłaty ”,
warunki utraty wadium – wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w
przypadku, gdy:
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a/w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie,
b/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c/ nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d/ zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy
- okres obowiązywania,
- warunki wygaśnięcia,
5. Okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Wadium wnoszone w innych formach niŜ pienięŜna naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego – w
dziale księgowości IV p. pok. 403 przed terminem składania ofert, a kserokopię potwierdzającą
wniesienie wadium w w/w formach dołączyć do oferty.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium, jeŜeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z winy Wykonawcy.
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeŜeli:
- upłynie termin związania ofertą określony w ofercie,
- zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy,
- Zamawiający uniewaŜni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie
termin do ich wnoszenia.
9. Z zastrzeŜeniem Art. 46, ust.4a, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie
zwróci wadium, jeŜeli:
- Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- Wykonawca został wykluczony z postępowania,
- oferta została odrzucona

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
(osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.
6.Ofertę naleŜy sporządzić na lub wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
7.Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
8. Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ,
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2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
3) dokumenty, o których mowa w pkt. VI SIWZ.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) naleŜy umieścić w
zamkniętej kopercie. Kopertę naleŜy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać
według poniŜszego wzoru:
Muzeum Śląskie
40-005 Katowice, al. W. Korfantego 3
„OFERTA do przetargu nieograniczonego nr sprawy MŚ/Osuszacze /2008
Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów nawilŜających i
oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6 sztuk.
Koperta powinna być takŜe opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złoŜone po terminie, mogły
być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu.
10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
11. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŜy opatrzyć napisem
“WYCOFANE”.
12. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w pkt. X. SIWZ – naleŜy złoŜyć do dnia:
14.11.2008 r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego Al. W. Korfantego 3; 40-005 Katowice piętro IV
pokój 406.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu:
14.11.2008r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego Al. W. Korfantego 3 ; 40-005 Katowice piętro IV
pokój 406.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym VAT.
2) Cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.
3) JeŜeli złoŜona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6

oznaczenie sprawy: MŚ/Osuszacze/2008

Zamawiający nie dopuszcza stosowania wartości w wysokości 0,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza
stosowania upustów i rabatów. Oferty z cenami 0,00 zł lub błędami niemoŜliwymi do poprawy zgodnie z
przepisami ustawy zostaną odrzucone.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty – 100%.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto całości zamówienia.
Kryterium oceniane będzie w skali punktowej od 0 do 100 punktów.
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:
C min
KC1 = ------------ x Jsp x 100% gdzie:
C bad.
KC1- cena
C min - cena minimalna
C bad - cena ofertowa w ofercie badanej
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką, moŜe osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uwaŜa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
1/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
2/Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed podpisaniem Umowy dostarczenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zabezpieczenie nie jest wymagane.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Istotne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 (Wzór umowy) do SIWZ .

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
7
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Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy .
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia., warunki realizacji i odbioru.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach Al. W. Korfantego 3
następujących urządzeń:
1. Mobilnych wentylatorów, w ilości – 6 sztuk - nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych
wyprodukowanych w 2008 roku o minimalnych wymogach technicznych wynikających z konieczności zapewnienia
wymaganej wydajności nawilŜania w odniesieniu do jednego wentylatora: 1,2 l/h realizowanej w warunkach
obliczeniowych powietrza w pomieszczeniu: 45% wilgotności względnej i 23°C temperatury,
- strumień powietrza:

z kilkustopniową regulacją wydajności i umoŜliwiający nie przekraczanie
maksymalnych poziomów charakterystyki akustycznej:
43 dB(A) przy wydajności do 320 m³/h,
52 dB(A) przy wydajności od 320 do 420 m³/h,
56 dB(A) przy wydajności od 420 do 600 m³/h
- nawilŜanie powietrza: dyfuzyjne poprzez nasączanie wodą pitną z tacy złoŜa przez które jest transportowane
powietrze; z jonizacją wody na tacy i automatycznym uzupełnianiem wody ze
zbiornika o pojemności minimum 20 litrów, na kółkach, umieszczanego w obudowie
po napełnieniu przez uŜytkownika
- oczyszczanie powietrza: przez filtr zgrubny wykonany z włókniny klasy minimum Eu3 mocowany
na wyjmowanym z obudowy szkielecie
- wydajność nawilŜania: obliczona dla kaŜdego urządzenia przy maksymalnej wydajności strumienia
powietrza przyjmując średnie warunki powietrza w pomieszczeniu: 45% wilgotności
względnej i 23°C temperatury
- tryby pracy:
automatyczny i ręczny - w trybie ręcznym ewentualna zmiana
biegu wentylatora następuje ręcznie; w przypadku pracy automatycznej wentylator
sam dobiera prędkość obrotową (odpowiedni bieg) na podstawie róŜnicy pomiędzy
wilgotnością powietrza zmierzoną w pomieszczeniu,
a wilgotnością względną powietrza Ŝądaną przez uŜytkownika w nastawie regulatora higrostat, programator czasowy; moŜliwość wybór trybu z nawilŜaniem lub bez
- zasilanie elektryczne: od 220 do 240 V/ od 50 do 60 Hz o poborze mocy do 300 W
- wymiary maksymalne: 800 x 800 x 500 mm (wys./szer./głęb.)
- obudowa:
w kolorze jasno popielatym .
- wyposaŜenie:
złoŜe nawilŜające i zgrubny filtr powietrza w cenie urządzenia, kółka
umoŜliwiające swobodne przemieszczanie, wyświetlacz temperatury
otoczenia, wilgotności otoczenia i zaprogramowanej, wskaźnik lub
sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku,
II. Warunki realizacji i odbioru.
Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 naleŜy realizować zgodnie z poniŜszymi warunkami.
1. Termin realizacji całości zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy
2. Datę i godzinę terminów dostawy urządzeń i przeszkolenia uŜytkownika Dostawca ustali dni tygodnia od
poniedziałku do piątku oraz potwierdzi pisemnie na nr faksu 032 259 98 04 z 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Cena zawiera wszystkie elementy wykonania zamówienia tj. dostawę, transport i ubezpieczenie
urządzeń; przeszkolenie uŜytkownika, dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej z instrukcjami obsługi i
konserwacji i listą części zamiennych, min. 24 miesięczną gwarancję wraz z serwisem gwarancyjnym.
4. Przed wystawieniem faktury za dostawę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
protokół bezusterkowego odbioru dostawy,
- dokument potwierdzający objęcie urządzenia gwarancją w wymaganej formie,
- dokumentację techniczną odbiorową z wymaganymi atestami i certyfikatami, w tym instrukcje obsługi
i konserwacji urządzeń wraz z listą części zamiennych i dla kaŜdego urządzenia deklaracje zgodności
potwierdzające spełnianie wymogów wg odpowiednich dyrektyw WE
- protokoły z przeprowadzonych szkoleń uŜytkownika w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
wzór
Muzeum Śląskie w Katowicach
Al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów nawilŜających i
oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6 sztuk.
Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OFERUJEMY:
1. Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………….zł
(słownie …………………………………………………………………….......…………….zł)
2. Podatek VAT ......%
………………………………………...........….zł
(słownie ………………………………………………………………………………….......zł)
3. Kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia…………………………………..…zł
(słownie ………………………………………………………………………………......….zł)
4. Termin realizacji zamówienia do dnia ………………………
5. Usługi wynikające z niniejszej umowy wykonamy:
*) 5.1 siłami własnymi
*) 5.2 przy pomocy podwykonawców w zakresie…………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
*) niepotrzebne skreślić
6.Oświadczam, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
W związku z art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, Ŝe:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczamy, Ŝe :
• zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do
przygotowania oferty,
• nie wnosimy zastrzeŜeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
• oferowana cena obejmuje zakres wszystkich prac koniecznych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego
• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
1…………………………………………................................ 4.........................................................................................
2…………………………………………...............................
5.........................................................................................
3…………………………………………................................ 6.........................................................................................
Na ………..kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
……………………………….. dnia …………………………
miejscowość
data
……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

…………………………......................................………………………………………………………………………
( nazwa, dokładny adres,telefon,telefaks wykonawcy)
Załączniki w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY OFERTY
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………….
REGON: ……………………………..
Tel./fax: ……………………………..
Dane Zamawiającego:
Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice
NIP: 634-23-11-686, REGON: 001094121
Faks: 032 259 98 04

Cena jednej
sztuki (cyfrowo i
słownie)

Ilość
sztuk

wartość netto
całości
zamówienia
(cyfrowo i
słownie)

Podatek VAT
w % i kwotowo
(cyfrowo i
słownie)

Cena brutto
całości
zamówienia
( cyfrowo i
słownie)

W cenie uwzględniono koszt dostawy do siedziby Zamawiającego i szkolenia.

..................................................................................................
(data, pieczęć i podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
Przystępując jako Wykonawca do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:
Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów
nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6
sztuk.

.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam/y poniŜej wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie – minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim
rodzajem oferowanej dostawie, z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty
potwierdzające wykonanie tych zadań w terminie i z naleŜytą starannością.

Lp.

WYKAZ USŁUG
ZAKRES RZECZOWY

WARATOŚĆ
DOSTAW

DATA
WYKONANIA

ODBIORCA

suma dwóch dostaw nie mniejsza niŜ 30 000,00 zł brutto.

…………………………..., dnia ……………………….

Podpis/y:
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
Zawarta dnia ........2008 r. w Katowicach pomiędzy:
MUZEUM ŚLĄSKIM z siedzibą w Katowicach przy Al. W. Korfantego 3, reprezentowanym
przez:
Dyrektora Muzeum

Pana Leszka Jodlińskiego

Główną Księgową

Panią Jolantę Grabalską

zwanym dalej Zamawiającym
a
firmą ................ z siedzibą w..........., ul. ..........................., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w .......................... pod numerem ........................................, REGON
................, NIP ................,
reprezentowaną przez:
....................................
zwaną dalej Wykonawcą.
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 133 000 EURO
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ''Przedmiot umowy" polegający
na: dostawie, uruchomieniu i szkoleniu obsługi w Muzeum Śląskim w Katowicach w budynku
przy Al. W. Korfantego 3 w Katowicach – osuszaczy powietrza, w ilości: 6 szt.
2. Wykonawca wykona "Przedmiot umowy" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
tj. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, Warunki realizacji i odbioru - oraz zgodnie z
przedstawioną ofertą.
§2
1. Termin realizacji zamówienia:
termin realizacji całości zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy według cen określonych w ofercie.
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego prowadził będzie: ......................
3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest: .................................
§4
1. Wykonawca dostarczać będzie urządzenia własnym transportem na adres: Al. W.
Korfantego 3, 40-005 Katowice.
2. Urządzenia objęte dostawą powinny być zaopatrzone w dokumenty określone w
załączniku nr 1, karty gwarancyjne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
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3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach:
3.1. termin gwarancji na całość przedmiotu zamówienia: 24 miesiące
3.2. w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się w terminie: 7 dni
dokonać usunięcia usterki związanej z wymianą części uszkodzonego urządzenia lub
dostarczenia urządzenia zastępczego o identycznych parametrach. Termin gwarancji liczony
będzie od daty odbioru urządzeń.
3.3. wykonawca oświadcza, Ŝe będzie prowadził serwis gwarancyjny z zabezpieczeniem
części zamiennych dla oferowanych urządzeń.
§5
1. Dostawy realizowane będą na następujących warunkach płatności :
1.1.
Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem
odbioru i wymaganymi załącznikami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
1.2.
Płatność dokonywana jest przelewem bankowym na konto Wykonawcy.
1.3.
Za datę zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
1.4.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę i wypełnieni obowiązków wynikających z pkt.4
załącznika nr 1 SIWZ.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy tj: ......... zł netto (słownie:
............................................... złotych ../100) podatek VAT 22%
........zł (słownie:
..................... złote ../100) brutto: ......... zł. (słownie: .................................... złotych
../100)
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Wynagrodzenie nie moŜe ulec podwyŜszeniu.
§6
Strony ustalają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne;
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca płaci Zmawiającemu kary umowne;
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego
za kaŜdy dzień opóźnienia.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie poszczególnych wad, jeŜeli nie podano terminu, przyjmuje się, Ŝe wynosi on 7 dni
od daty zgłoszenia wady.
3)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli przedmiot umowy ma
wady, zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w umowie,
albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeŜeli rzecz nie ma właściwości, o
których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo, jeŜeli rzecz została Zamawiającemu
wydana w stanie niezupełnym.
5.Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O stwierdzeniu wady Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę faksem na wskazany numer: ...........................
6.Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad niezwłocznie od
daty stwierdzenia istnienia wady.
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§7
1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. W przypadku sporu strony ustalają, Ŝe rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§9
Umowę sporządzono w 4 egz. , z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający
Wykonawca.

i

1 egz.

Załącznikiem do umowy jest:
1. szczegółowy opis przedmiotu umowy, warunki realizacji i odbioru - załącznik nr 1 do
umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach Al. W. Korfantego 3
następujących urządzeń:
1. Mobilnych wentylatorów, w ilości – 6 sztuk - nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych
wyprodukowanych w 2008 roku o minimalnych wymogach technicznych wynikających z konieczności
zapewnienia wymaganej wydajności nawilŜania w odniesieniu do jednego wentylatora: 1,2 l/h realizowanej w
warunkach obliczeniowych powietrza w pomieszczeniu: 45% wilgotności względnej i 23°C temperatury,
- strumień powietrza:

z kilkustopniową regulacją wydajności i umoŜliwiający nie przekraczanie
maksymalnych poziomów charakterystyki akustycznej:
43 dB(A) przy wydajności do 320 m³/h,
52 dB(A) przy wydajności od 320 do 420 m³/h,
56 dB(A) przy wydajności od 420 do 600 m³/h
- nawilŜanie powietrza: dyfuzyjne poprzez nasączanie wodą pitną z tacy złoŜa przez które jest
transportowane powietrze; z jonizacją wody na tacy i automatycznym
uzupełnianiem wody ze zbiornika o pojemności minimum 20 litrów, na
kółkach, umieszczanego w obudowie po napełnieniu przez uŜytkownika
- oczyszczanie powietrza: przez filtr zgrubny wykonany z włókniny klasy minimum Eu3 mocowany
na wyjmowanym z obudowy szkielecie
- wydajność nawilŜania: obliczona dla kaŜdego urządzenia przy maksymalnej wydajności strumienia
powietrza przyjmując średnie warunki powietrza w pomieszczeniu: 45%
wilgotności względnej i 23°C temperatury
- tryby pracy:
automatyczny i ręczny - w trybie ręcznym ewentualna zmiana
biegu wentylatora następuje ręcznie; w przypadku pracy automatycznej
wentylator sam dobiera prędkość obrotową (odpowiedni bieg) na podstawie
róŜnicy pomiędzy wilgotnością powietrza zmierzoną w pomieszczeniu,
a wilgotnością względną powietrza Ŝądaną przez uŜytkownika w nastawie
regulatora -higrostat, programator czasowy; moŜliwość wybór trybu z
nawilŜaniem lub bez
- zasilanie elektryczne: od 220 do 240 V/ od 50 do 60 Hz o poborze mocy do 300 W
- wymiary maksymalne: 800 x 800 x 500 mm (wys./szer./głęb.)
- obudowa:
w kolorze jasno popielatym.
- wyposaŜenie:
złoŜe nawilŜające i zgrubny filtr powietrza w cenie urządzenia, kółka
umoŜliwiajace swobodne przemieszczanie, wyświetlacz temperatury
otoczenia, wilgotności otoczenia i zaprogramowanej, wskaźnik lub
sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku,
II. Warunki realizacji i odbioru.
Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 naleŜy realizować zgodnie z poniŜszymi warunkami.
5. Termin realizacji całości zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy
6. Datę i godzinę terminów dostawy urządzeń i przeszkolenia uŜytkownika Dostawca ustali dni tygodnia od
poniedziałku do piątku oraz potwierdzi pisemnie na nr faksu 032 259 98 04 z 7 dniowym wyprzedzeniem.
7. Cena zawiera wszystkie elementy wykonania zamówienia tj. dostawę, transport i ubezpieczenie
urządzeń; przeszkolenie uŜytkownika, dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej z instrukcjami obsługi i
konserwacji i listą części zamiennych, min. 24 miesięczną gwarancję wraz z serwisem gwarancyjnym.
8. Przed wystawieniem faktury za dostawę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
protokół bezusterkowego odbioru dostawy,
- dokument potwierdzający objęcie urządzenia gwarancją w wymaganej formie,
- dokumentację techniczną odbiorową z wymaganymi atestami i certyfikatami, w tym
instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wraz z listą części zamiennych i dla kaŜdego
urządzenia deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie wymogów wg odpowiednich
dyrektyw WE
- protokoły z przeprowadzonych szkoleń uŜytkownika w zakresie obsługi i konserwacji
urządzeń.
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oznaczenie sprawy: MŚ/Osuszacze/2008

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
Regon……………………………………….NIP……………………………………………….
Telefon…………………………………………Fax……………………………………………
Oświadczam, Ŝe w realizacji zamówienia na :
„Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów
nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w
ilości 6 sztuk”.
*)Usługę wykonamy samodzielnie siłami własnymi
*)Zamierzam zlecić podwykonawcom następujący zakres zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podwykonawca posiada :
- zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi
robót,
- uprawnienia niezbędne do wykonania określonych robót.
Oświadczam, Ŝe ponoszę pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników.
*) niepotrzebne skreślić

……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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oznaczenie sprawy: MŚ/Osuszacze/2008

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZYJĘCIU BEZ UWAG SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I UMOWY

Zadania pt.
„Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów
nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w
ilości 6 sztuk”.
Oświadczam, Ŝe z pełna starannością:
- zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia,
- dokonaliśmy sprawdzenia urządzeń technicznych,
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,
i nie wnosimy zastrzeŜeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpiszemy
umowę na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
SIWZ.
Oferowana cena obejmuje zakres wszystkich czynności koniecznych do wykonania
niniejszego zamówienia publicznego.

……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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