Załącznik do zamiany treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.06.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
po zmianach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(zwane dalej „Ogłoszeniem”) dla postępowania o udzielenie
zamówienia pn.:
„Świadczenie usług konwojowania na potrzeby
Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-332-3/18

Zatwierdzone przez
Marka Bącławka
Zastępcę Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
w dniu 05.06.2018 r.

Katowice, czerwiec 2018 r.

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-332-3/18

Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa
Śląskiego pod numerem RIK-M/12/99
NIP 634-23-11-686, REGON 001094121
Tel: + 48 (32) 779 93 01
Godziny pracy: 8:00-16:00
Adres strony internetowej: http://www.muzeumslaskie.pl/
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Rozdział II
Podstawa prawna.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III „Przepisy
szczególne” Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art. 138o ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
Rozdział III
Ogólne informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
5. Jeżeli oferta oceniona jako najkorzystniejsza zostanie odrzucona, Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu z postępowania Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
– chyba że konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Rozdział IV
Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: jest usługa konwojowania trzech transportów dzieł sztuki na potrzeby
Muzeum Śląskiego wykonywana na terenie Niemiec i Francji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(zwany dalej OPZ) zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do
Ogłoszenia.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do konwojowanie trzech
transportów dzieł sztuki (oznaczonych numerami porządkowymi: Transport nr 2, Transport nr 3, Transport
nr 4), w okresie nie wcześniej niż od dnia 11.06.2018 r. (pierwszy konwój) do dnia 31.10.2018 r. (ostatni
konwój). Szczegóły dotyczące terminów realizacji poszczególnych konwojów zawiera OPZ.
3. Kody CPV: 79710000–4 – usługi ochroniarskie
4. Miejsce realizacji: zawarto w OPZ.
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5. PODWYKONAWSTWO:
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podwykonawca nie może
powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiającego i Wykonawcy.
5.2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom o ile jest to wiadome i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu),
którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje
zamówienie samodzielnie.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Rozdział VI
Podstawy wykluczenia.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
1.1. nie wykazał braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, tj.;
1.1.1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.1.2. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1.1 Ogłoszenia;
1.1.3. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.1.4. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
1.1.5. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
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wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.1.6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
1.1.7. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.1.8. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.1.9. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz
z 2017 r. poz. 724 i 933);
1.1.10. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
1.1.11. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
1.2. Wykonawcę który nie wykazał braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4
ustawy Pzp, tj.:
1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
1.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
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Rozdział VII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie
wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia, składane w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. 1 pkt
1.2-1.2 Ogłoszenia. Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII
ust. 1 Ogłoszenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VII ust. 1 Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2-1.2 Ogłoszenia.
4. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) to zamieszcza tę informację w treści
oświadczenia o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 Ogłoszenia - w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku, kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej,
zobowiązany jest, zamiast niniejszego oświadczenia, złożyć listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132). W takim przypadku Zamawiający w uzasadnionych okolicznościach wezwie
Wykonawcę do złożenia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub listę podmiotów
należących do grupy kapitałowej o której mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Zamawiający
wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale VII niniejszego
Ogłoszenia, pełnomocnictw, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
a których uzupełnienie nie będzie prowadziło do zmiany treści oferty Wykonawcy, oświadczenia
lub dokumenty będą niekompletne lub będą zawierały błędy lub budziły 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. Zamawiający zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 4 Ogłoszenia wezwie
do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie jedynie Wykonawcę,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Rozdział VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

5

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-332-3/18

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń wymienionych w rozdz. VII Ogłoszenia (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w rozdz. VII ust. 6 Ogłoszenia) dla których
dopuszczalna jest forma wyłącznie pisemna.
2. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt
ich otrzymania.
3. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie pisemnie lub drogą elektroniczną wszelkich
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia pisemnie lub drogą
elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
Ogłoszenie.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści
Ogłoszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na
której udostępniono Ogłoszenie.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Wszelką korespondencję listowną lub przekazywaną drogą elektroniczną należy kierować na adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40–205 Katowice, e-mail:
zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, powołując się na numer referencyjny wskazany w niniejszym
Ogłoszeniu. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
e-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, tel. 32 / 77 99 370.

Danuta

Kamińska-Bania,

11. Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności
na kontakt telefoniczny lub osobisty.
Rozdział IX
Termin związania ofertą.
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
w dniu upływu terminu składania ofert.

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
o której mowa w rozdz. IX ust. 2 Ogłoszenia.
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Rozdział X
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę stanowi:
1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia;
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 oraz jeżeli dotyczy w rozdz. VII ust. 3
Ogłoszenia;
2.2. 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 do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
2.3. Dokumenty o którym mowa w rozdz. X ust. 3 Ogłoszenia – 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. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom o ile są już znane i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5. 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
Ogłoszenia.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie.
8. Oferta wraz z dołączonymi dokumentami winny być podpisane 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.
9. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
(np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska albo podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią
imienną).
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
12. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta
w sposób utrudniający jej naruszalność, oraz zawierała spis treści.
13. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej, ponadto
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muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty (paczki) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY”.
15. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
informacją „zmiana nr …..”.
16. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje stanowiące 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.), musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie
informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może
się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się
legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane odczytane podczas
otwarcia ofert.
17. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki w ofercie muszą
zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą podaną w rozdziale X ust. 8 i 9
niniejszego Ogłoszenia.
19. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszego Ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy,
po terminie otwarcia ofert.
21. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu
otwarcia ofert.
22. Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA w postępowaniu nr MŚ-ZP-DKB-332-3/18 pn.:
„Świadczenie usług konwojowania na potrzeby Muzeum Śląskiego
w Katowicach”
Nie otwierać przed dniem 08.06.2018 r., godz. 12:15
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego
z powyższym sposobem opisania oferty oraz wynikłe z tego tytułu konsekwencje.
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskie w Katowicach, 40-205 Katowice,
ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, pokój nr A.2.10, w terminie do dnia
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08.06.2018 r. do godz. 12:00 i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X pkt 22 niniejszego
Ogłoszenia.
2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie
data wpływu do Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w rozdziale XI ust. 1 Ogłoszenia, Zamawiający zwróci
ofertę Wykonawcy niezwłocznie, bez jej otwierania.
4. Otwarcie ofert:
4.1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2018 r. o godz. 12:15 w Muzeum Śląskim w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna F, poziom -3, budynek główny;
4.2. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia za realizację transportów w ilości godzin zgodnie z OPZ (bez kwoty
przeznaczonej na zwiększenie ilości godzin w przypadku wydłużenia czasu trwania konwojów w
stosunku do czasów zakładanych w OPZ oraz wydłużenia długości trasy danego transportu, ponad
długość wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia);
4.3. podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące cen zawartych w ofertach.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego
określonymi w niniejszym Ogłoszeniu oraz wszystkich załącznikach do niego.
Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje:
1.1. Cenę ryczałtową BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez Niemcy,
do granicy niemiecko-polskiej („Transport nr 2”), będącą jednocześnie ceną ryczałtową BRUTTO za
konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez terytorium Niemiec, po
terenie Francji („Transport nr 4”);
1.2. Cenę ryczałtową BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej
po terenie Niemiec („Transport nr 3”);
1.3. Łączną cenę za realizację zamówienia stanowiącą sumę kwot:
Cena brutto za konwojowanie „Transportu nr 2” x 2 + Cena brutto za konwojowanie „Transportu nr 3”
Kwota otrzymana zgodnie z wyżej przedstawionymi obliczeniami będzie stanowiła cenę oferty, którą
Wykonawca wskazuje w ust. 1 pkt 1.3 Formularza ofertowego. Powyższe oznacza, ze cena za
konwojowanie „Transportu nr 2” jest równa cenie za konwojowanie „Transportu nr 4”
2. Wykonawca, poza cenami ryczałtowymi odrębnie za realizację konwojów w czasie Transportów nr 2 do 4 –
zobowiązany jest skalkulować i zamieścić następujące ceny jednostkowe BRUTTO:
2.1. za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Niemiec ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4;
2.2. za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Francji ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2 lub nr 4;
2.3. za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Niemiec ponad długości wskazane
w OPZ dla Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4;
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2.4. za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Francji ponad długości wskazane
w OPZ dla Transportu nr 2, nr 4;
−

niezbędne celem wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia zwiększenia ilości
godzin konwojowania w stosunku do czasów zakładanych w Opisie przedmiotu zamówienia podczas
każdego z transportów lub w przypadku zmiany przebiegu trasy określonej w OPZ, przez co nastąpi
zwiększenie długości trasy danego transportu, ponad długość wskazaną w Opisie przedmiotu
zamówienia.

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością
do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych
(PLN).
5. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym.
6. Ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) lub podatkiem
akcyzowym wyliczonym według odpowiedniej stawki.
7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej biorący
udział w postępowaniu winni podać tylko wartość przedmiotu zamówienia netto. W celu dokonania oceny
i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT) do podanych
wartości. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę oferty Wykonawcy zagranicznego, która
będzie brana pod uwagę przy dokonywaniu oceny i porównania ofert. Umowa w takim przypadku zostanie
zawarta na kwotę (bez wartości dodanej), natomiast należny podatek od towarów i usług (VAT)
we właściwej wysokości Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona
liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cen za
poszczególne części realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taki sam bilans punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. W przypadku gdy oferty
dodatkowe uzyskają taki sam bilans punktów Zamawiający ponownie wzywa Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych albo unieważnia postępowanie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
5. Opis sposobu oceny ofert:
Do wyboru oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
5.1. Cena – C max 80 pkt.
5.2. Cena jednostkowa za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Niemiec ponad czas wskazany
w OPZ podczas Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4 – CgodzN – max 5 pkt.
5.3. Cena jednostkowa za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Francji ponad czas wskazany
w OPZ podczas Transportu nr 2 lub nr 4 - CgodzF – max 5 pkt.
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5.4. Cena jednostkowa za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Niemiec ponad
długości wskazane w OPZ dla Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4 – CkmN - max 5 pkt.
5.5. Cena jednostkowa za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Francji ponad
długości wskazane w OPZ dla Transportu nr 2, nr 4 – CkmF - max 5 pkt.
Ocena ogólna brutto O = C + CgodzN + CgodzF + CkmN + CkmF = (max 100 pkt.)
Ad. 5.1. Kryterium: Cena C
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane wg wzoru:
C = CN/CB x 80 pkt.
C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena
CN – najniższa cena występująca w ważnych ofertach za konwojowanie transportów (suma cen
ryczałtowych wskazana w ust. 1 pkt 1.3 Formularza ofertowego)
CB - cena oferty badanej za konwojowanie transportów (suma cen ryczałtowych wskazana w ust. 1 pkt
1.3 Formularza ofertowego)
Ad. 5.2 Kryterium: CgodzN
W kryterium CgodzN punkty zostaną przyznane wg wzoru:
CgodzN = CgodzNN/CgodzNB x 5 pkt.
CgodzN – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CgodzN
CgodzNN – najniższa cena jednostkowa występująca w ważnych ofertach za jedną pełną godzinę
realizacji konwoju na terenie Niemiec ponad czas wskazany w OPZ podczas Transportu nr 2, nr 3 lub
nr 4
CgodzNB - cena jednostkowa oferty badanej za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie
Niemiec ponad czas wskazany w OPZ podczas Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4
Ad. 5.3 Kryterium: CgodzF
W kryterium CgodzF punkty zostaną przyznane wg wzoru:
CgodzF = CgodzFN/CgodzFB x 5 pkt.
CgodzF – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CgodzF
CgodzFN – najniższa cena jednostkowa występująca w ważnych ofertach za jedną pełną godzinę
realizacji konwoju na terenie Francji ponad czas wskazany w OPZ podczas Transportu nr 2 lub nr 4
CgodzFB - cena jednostkowa oferty badanej za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie
Francji ponad czas wskazany w OPZ podczas Transportu nr 2 lub nr 4
Ad. 5.4 Kryterium: CkmN
W kryterium CkmN punkty zostaną przyznane wg wzoru:
CkmN = CkmNN/ CkmNB x 5 pkt.
CkmN – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CkmN
CkmNN – najniższa cena jednostkowa występująca w ważnych ofertach za 1 km pracy pojazdu
ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Niemiec ponad długości wskazane w OPZ dla Transportu
nr 2, nr 3 lub nr 4
CkmN B - cena jednostkowa oferty badanej za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą
na terenie Niemiec ponad długości wskazane w OPZ dla Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4
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Ad. 5.5 Kryterium: CkmF
W kryterium CkmF punkty zostaną przyznane wg wzoru:
CkmF = CkmFN/ CkmFB x 5 pkt.
CkmF – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CkmF
CkmFN – najniższa cena jednostkowa występująca w ważnych ofertach za 1 km pracy pojazdu
ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Francji ponad długości wskazane w OPZ dla Transportu
nr 2 lub nr 4
CkmFB - cena jednostkowa oferty badanej za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą
na terenie Francji ponad długości wskazane w OPZ dla Transportu nr 2 lub nr 4

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia oraz wzór umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców
którzy złożyli oferty o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres,
Wykonawcy/Wykonawców, którego/których ofertę wybrano, Wykonawcach którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert, łączną punktację
oraz uzasadnienie prawne i faktyczne tego wyboru;
1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia;
1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia.
2. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków
podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Ogłoszenia i stanowiącym jego integralną część
(Załącznik nr 3) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
3.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik a z dokumentów załączonych do oferty
nie wynika, iż pełnomocnik/y posiada/ją uprawnienie do podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zbadać czy Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu z postępowaniu, bez
przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w rozdz. XV ust. 5 i 6 Ogłoszenia.
Rozdział XV
Informacje dotyczące możliwości wyjaśnienia treści oferty, poprawy omyłek, odrzucenia oferty oraz
unieważnienia postępowania.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert (w tym dotyczących ceny oferty). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
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2. Zamawiający odstąpi od wezwania o którym mowa w rozdz. XV ust. 1 Ogłoszenia, jeżeli konieczne będzie
unieważnienie postępowania lub złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na
klasyfikację ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
3.1. oczywiste omyłki pisarskie,
3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Poza okolicznościami przewidzianymi w niniejszym Ogłoszeniu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
4.1. jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4.2. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XV ust. 3 pkt 3.3 Ogłoszenia;
4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.5. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w rozdz. XV ust. 3 pkt 3.3 Ogłoszenia;
4.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w rozdz. IX
ust. 3 Ogłoszenia;
4.7. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
5.1. w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
5.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
5.3. zaistniała okoliczność o której mowa w rozdz. XIII ust. 3 Ogłoszenia;
5.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

wadą

uniemożliwiającą

zawarcie

6. Zamawiający może także unieważnić postępowanie w każdym przypadku, w którym jest to powodowane
interesem Zamawiającego, bez podawania szczegółowego uzasadnienia.
7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia:
7.1.równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, z zachowaniem przepisów
art. 138o ust. 4 ustawy Pzp oraz z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XV ust. 6 Ogłoszenia;
7.2.równocześnie wszystkich Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert, z zachowaniem przepisów art. 138o ust. 4 ustawy Pzp oraz z zastrzeżeniem zapisów
rozdz. XV ust. 6 Ogłoszenia.
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Rozdział XVI
Pozostałe postanowienia.
1. W przypadku jeżeli w niniejszym postępowaniu nie zostaną złożone żadne oferty lub wszystkie oferty
zostaną odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy
wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny
sposób zmienione Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie w trybie negocjacji z wybranym
wykonawcą.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieszcza na
swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając
nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie
nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
Rozdział XVII
Ochrona danych osobowych.
1. 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, że:
1.1. Posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
− Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
− pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
− członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe ogólnie
dostępnym, właściwy rejestrze – KRS)
dalej w pkt. 1.2-1.10. „Pani/Pana”
1.2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
1.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1764 ze zm.);
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz związanym z udziałem w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny braku podstaw wykluczenia z
postępowania co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10.
nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14
RODO. W celu zapewnienia że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane
Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z
ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO. Treść oświadczenia zawiera ust. 11 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Rozdział XVIII
Spis załączników do niniejszego Ogłoszenia.
Załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszego Ogłoszenia są:
1. Formularz oferty – Załącznik (wzór) nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik (wzór) nr 4
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Załącznik nr 1 Formularz oferty

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
MU Z E UM ŚLĄ S KI E
W KA T O WIC A CH
ul. T. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice

O F ER TA

Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................
ulica: ........................................ kod i miejscowość:....................................................
województwo: .........................................................................................................
NIP:.......................................REGON:......................................................................
Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ..................................................
nr telefonu: ................................ e-mail: ……………………….…………………………………………………………….

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu nr MŚ-ZP-DKB-332-3/18 pod nazwą:
„Świadczenie usług konwojowania na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
składam następującą ofertę:
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1.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych
w Ogłoszeniu za cenę brutto w wysokości:
1.1. Cena ryczałtowa BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez
Niemcy, do granicy niemiecko-polskiej („Transport nr 2”) będąca jednocześnie ceną ryczałtową
BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez
terytorium Niemiec, po terenie Francji („Transport nr 4”):
…………………………………….PLN
1.2.

Cenę ryczałtową BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polskoniemieckiej po terenie Niemiec („Transport nr 3”):

………………………………….PLN
1.3. Razem cena oferty BRUTTO:
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez Niemcy, do granicy niemieckopolskiej - transport nr 2 (cena z pkt. 1.1)
+
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez terytorium
Niemiec, po terenie Francji - transport nr 4, (cena z pkt. 1.1)1
+
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej po terenie Niemiec
transport nr 3 (cena z pkt. 1.2)
= …………………………………………………………………………………………………….PLN
2.

W przypadku wydłużenia czasu trwania konwojów w stosunku do czasów zakładanych w Opisie przedmiotu
zamówienia, cena za każdą pełną godzinę realizacji konwoju będzie wynosiła:
2.1 za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Niemiec ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)
2.2 za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Francji ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2 lub nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)

3. W przypadku zwiększenia długości trasy danego transportu, ponad długość wskazaną w Opisie przedmiotu
zamówienia, cena za każdy pełny km realizacji konwoju będzie wynosiła:
3.1 za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Niemiec ponad długości
wskazane w OPZ dla Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)
3.2 za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą na terenie Francji ponad długości
wskazane w OPZ dla Transportu nr 2, nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)
4.

Cena określona w ust. 1, 2 i 3 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1

Cena za konwojowanie „Transportu nr 4” musi być równa cenie za konwojowanie „Transportu nr 2” zgodnie z zapisem
rozdz. XII ust. 1 pkt 1.3 Ogłoszenia
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5.

Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Ogłoszeniu
oraz we wzorze umowy.

6.

Akceptuje warunki płatności podane we wzorze umowy.

7.

Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu.

8.

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również, o ile są już
znane, dane proponowanych podwykonawców):

a. ....................................................................................................................
część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

b. ....................................................................................................................
część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

c. ....................................................................................................................
część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

9.

Zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
na warunkach określonych w Ogłoszeniu i niniejszej ofercie.

10.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w Ogłoszeniu.

11.

Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
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12.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

13.

Wraz z niniejszą ofertą składamy:
nazwa i numer dokumentu

nr strony/stron

1) Oświadczenie(-a) dot. braku podstaw do wykluczenia
z postępowania;

…………………………………………..

2) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

3) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

4) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

5) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

6) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

.......................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

2

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)
3
W 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 lub wpisanie: „nie dotyczy”)
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Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
ŚWIADCZENIE USŁUG KONWOJOWANIA NA POTRZEBY MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konwojowania trzech transportów dzieł sztuki na potrzeby Muzeum
Śląskiego wykonywana na terenie Niemiec i Francji odpowiednio:
a. Transport nr 2 - konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez Niemcy, do granicy
niemiecko-polskiej;
b. Transport nr 3 - konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej po terenie
Niemiec;
c. Transport nr 4 – konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez
terytorium Niemiec, po terenie Francji;
2. W ramach wyżej wymienionych czynności Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia jednego miejsca
dla konwojenta w szoferce samochodu przewożącego chronione obiekty. Transport nr 3 realizowany będzie
przez Zamawiającego własnym środkiem transportu, transporty drugi i czwarty realizować będzie firma
zewnętrzna wyłoniona przez Zamawiającego w osobnym postępowaniu.
3. W ramach powyżej wymienionych czynności Wykonawca zobowiązuje się do:
a. Posiadania w czasie realizacji zamówienia wszelkich zezwoleń, koncesji itp. wymaganych przez
przepisy obowiązujące w krajach objętych zamówieniem, a jeśli będzie korzystał z podwykonawców,
to powinni oni spełniać wymienione wyżej wymogi formalne.
b. Zapewnienia środków ochrony (konwojowania), określonych przepisami obowiązującymi na terenie
państwa, w którego granicach realizowane będą poszczególne etapy konwojów objętych niniejszym
zamówieniem. Ilość sił i środków Wykonawca określi w oparciu o minimalne wymogi formalne
obowiązujące na terenie poszczególnych krajów objętych zamówieniem przy uwzględnieniu wartości
konwojowanego mienia oraz zakładanego czasu trwania konwoju.
c. Opracowania kompletnej dokumentacji konwojowej wymaganej przepisami obowiązującymi na
terenie krajów objętych przedmiotem zamówienia.
d. Zapewnienia własnego środka transportu dla pozostałych konwojentów, jeśli sytuacja wymaga
większej ich liczby niż jednego lub jeśli wymagają tego przepisy właściwe dla kraju, na terytorium
którego wykonywana będzie usługa konwojowania.
e. Dochowania należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a szczególnie
wypełnienie wszelkich wymogów prawnych związanych z przewożonymi dziełami sztuki i ich wartością,
wynikających z przepisów obowiązujących na terenie krajów, w których wykonywane będą usługi
będące przedmiotem zamówienia.
f.

Ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego uczestniczącymi w chronionych transportach oraz
firmami wykonującymi transport poza granicami Polski – będącymi wykonawcą Zamawiającego.

g. Zsynchronizowania na granicach państwowych przekazań chronionego transportu pomiędzy
wykonawcami usługi konwojowania, w tym na granicy polsko-niemieckiej (na terenie Polski usługi
konwojowania wykonywać będzie firma wskazana przez Zamawiającego);
h. Ścisłej współpracy oraz kontaktu z Zamawiającym w zakresie koordynacji wszystkich powyżej
wymienionych czynności.
4. Wykonawca może zlecić wykonanie usług na terenie Francji i Niemiec podwykonawcom z terenu tych
krajów. Podwykonawcy Ci powinni posiadać stosowne zezwolenia, koncesje itp. wymagane na terenie tych
krajów dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
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5. Transport nr 2 rozpocznie się w miejscowości Pont-Audemer we Francji, gdzie załadowane zostaną obiekty
o wartości 6 600 000 euro, następnie z czterech lokalizacji na terenie Paryża oraz z miejscowości Saint Denis
zabrane zostaną obiekty o łącznej wartości 1 680 000 euro (kolejność tych lokalizacji zostanie ustalona w
późniejszym terminie, jednak ze względu na bliskie odległości pomiędzy nimi, nie powinna mieć znaczącego
wpływu na warunki wykonania usługi). Następnie transport prowadzony będzie możliwie najszybszą drogą
do granicy z Niemcami w miejscowości Saarbrucken i przez teren Niemiec do granicy z Polską w Zgorzelcu,
gdzie nastąpi zakończenie usługi konwojowania i przekazanie transportu konwojowi firmy wskazanej przez
Zamawiającego. Przewidywany czas trwania transportu na terenie Francji – 15 godzin, przez teren Niemiec
– 10 godzin. Przewidywana długość trasy na terenie każdego z krajów: Francja: 600 km, Niemcy: 750 km (z
tolerancją +/-20 km). Planowany termin wykonania usługi: pomiędzy 11 a 15 czerwca 2018 roku.
6. Konwój dla Transportu nr 3 odbędzie się w październiku 2018 roku i rozpocznie się we Frankfurcie na granicy
polsko-niemieckiej od przejęcia konwoju od firmy wskazanej przez Zamawiającego. Wartość początkowa
konwojowanych obiektów to ok. 1,25 mln. PLN. Kolejnym etapem będzie Berlin, gdzie wyładowane zostaną
obiekty o wartości 40 000 euro, następnie transport przemieści się do miejscowości Recklinghausen, gdzie
wyładowane zostaną obiekty o wartości 640 000 PLN. Miejscem docelowym będzie Kolonia, gdzie
wyładowane zostaną pozostałe obiekty o wartości 90 000 euro. Przewidywany czas trwania transportu na
terenie Niemiec – 12 godzin. Przewidywana długość trasy: 620 km (z tolerancją +/-20 km).
7. Transport nr 4 odbędzie się w październiku 2018 roku i jego trasa przebiegać będzie w odwrotnej kolejności
do transportu nr 2 przy czym wartości przewożonych obiektów będą odpowiednio adekwatne, jak również
zakładany jest porównywalny czas trwania transportu.
8. Wykonawca do 3 dni po podpisaniu umowy, ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia dostarczy koncesje wymagane przepisami prawa – dotyczy Wykonawcy oraz podwykonawcy
(jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawców). W przypadku podwykonawców zagranicznych
Wykonawca dostarczy tłumaczenia zwykłe ww. wymienionych dokumentów.
9. Wykonawca do każdego z planowanych konwojów dostarczy Zamawiającemu pisemną informację
zawierającą następujące dane:
a. ogólne warunki wykonywania konwoju;
b. opis sposobu i zakresu dokumentowania przebiegu konwoju i czynności konwojowych, a także
planowany skład ilościowy i wyposażenie konwoju;
c. opis sposobu reagowania na zagrożenia;
d. sposób i organizację łączności i alarmowania;
Powyższe informacje Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednio:
- w przypadku Transportu nr 2 – w dniu podpisania umowy;
- w przypadku Transportów nr 3 i 4 – co najmniej na 20 dni roboczych przed planowanym terminem
rozpoczęcia konwoju.
W przypadku podwykonawców zagranicznych Wykonawca dostarczy tłumaczenia zwykłe ww. wymienionych
dokumentów.
10. Zamawiający zakłada, że od momentu załadowania obiektów transport będzie odbywał się w sposób ciągły,
bez postojów na odpoczynek, noclegów, posiłków w lokalach gastronomicznych itp. Dopuszcza się jedynie
postoje wymuszone przez konieczność tankowania paliwa, zmiany kierowców itp.
11. Poufność informacji:
a. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych o
Zamawiającym i przedmiocie zamówienia jakie uzyskał w związku z jego realizacją.
b. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zachowa należytą staranność i dbałość o interesy
Zamawiającego, poufność wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji, informacji o
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Zamawiającym oraz przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacji mających wpływ na
bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia, jak również po zakończeniu umowy. Obowiązek
zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez
Zamawiającego w formie pisemnej.
c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich niezbędnych środków w celu dochowania
poufności, o której mowa w lit. a)-b) oraz ich ochronę, zgodnie z właściwymi przepisami przez swoich
pracowników i podwykonawców.
d. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie
elektronicznej i w inny sposób) są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
udostępniane osobom trzecim ani ujawniane w inny sposób.
e. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego
w związku z realizacją przedmiotu umowy, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
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Załącznik nr 3 Wzór umowy
UMOWA
poprzedzona postępowaniem przeprowadzonym na podstawie przepisów określonych w Dziale III „Przepisy
szczególne” Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art. 138o ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zwanej
dalej „ustawą Pzp”
zawarta w Katowicach w dniu ……………… 2018r., pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach
z siedzibą przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego1, 40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,
prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego pod numerem RIK – M/12/99,
REGON: 001094121, NIP: 634-23-11-686,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą.
§1
1.

2.

Postanowienia ogólne
W oparciu o dokumentację postępowania nr MŚ-ZP-DKB-332-3/18 oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę
w tym postępowaniu Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, powierza
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na konwojowaniu na terenie Francji i
Niemiec trzech transportów dzieł sztuki zgodnie z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
będącym załącznikiem do niniejszej umowy (zwanej dalej też przedmiotem umowy):
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z należytą starannością, a w szczególności:
1)

2)

Zgodnie z właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa obowiązującymi na terenach krajów,
na których wykonywany będzie przedmiot niniejszej umowy, szczególnie w zakresie:
a)

Zapewnienia do realizacji zamówienia odpowiedniej ilości konwojentów i ich wyposażenia w
sprzęt i środki ochrony (konwojowania) oraz środki łączności i alarmowania, przy czym przyjmuje
się zasadę spełnienia minimalnych wymogów wynikających z przepisów;

b)

Wypełnienia wymogów w zakresie sporządzania dokumentacji konwojowej, powiadamiania służb
lub instytucji w danych krajach jeśli istnieje taki wymóg prawny;

Zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty.
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3.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem dla wykonania przedmiotu zamówienia
zezwolenia i koncesje, a jeśli będzie korzystał z podwykonawców, to oni będą posiadali zezwolenia i
koncesje wymagane w kraju, na terenie którego świadczone będą usługi będące przedmiotem niniejszej
umowy.

4.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową i dysponuje odpowiednim personelem
i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.

5.

Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem następujących podwykonawców w poniższym
zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………:4

6.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym osobom
(podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez pisemnej
zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

8.

Za działania i zaniechania podwykonawcy(-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania
i zaniechania.
§2
Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy kierownika
Działu Bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego: ………………………… tel.: _______________ ; e-mail:
_____________________________________ .
2. Wykonawca upoważnia p. …………………………………. do kontaktów z Zamawiającym; tel.: ……………………………, email: …………………………………..
3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 1 lub 2 Umowy wymaga pisemnej notyfikacji Strony
dokonującej zmiany.
§3
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług konwojowych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w związku z
nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za chronione mienie na zasadach określonych w umowie
oraz przepisach prawa.
3. W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona z powodu zaniechania lub niestarannego działania Wykonawcy,
wówczas jest on zobowiązany do pokrycia straty w pełnej wysokości. Zamawiającemu przysługuje
uprawnienie do potrącenia kwoty odpowiadającej szkodzie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wycena
ewentualnej szkody (wysokość strat) zostanie wyliczona przez odpowiednie służby Zamawiającego i
przekazana do wiadomości Wykonawcy.
§5
Termin realizacji

4

Zgodnie z ofertą Wykonawcy – jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców
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1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia: od godz. 00.00, dnia 11.06.2018 r. do godz.
23.59, dnia 31.10.2018 r.

2.

Dokładne daty poszczególnych konwojów zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po ich ustaleniu.

§6
Nadzór
1. Nadzór nad realizacją zamówienia sprawował będzie Kierownik Działu Bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego w
Katowicach.
2. Kierownik Działu Bezpieczeństwa nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego
polecenia, a kierownik Działu Bezpieczeństwa lub inna osoba uprawniona pisemnie przez Dyrektora
Zamawiającego potwierdzi w formie pisemnej wydane ustne polecenie niezwłocznie po jego wydaniu.
4. Kierownik Działu Bezpieczeństwa w czasie trwania usługi jest uprawniony do działań wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności:
1)

kontrolowania zgodności świadczenia usługi z umową;

2)

kontrolowania jakości świadczenia usługi;

3)

kontrolowania rozliczeń finansowych świadczonej usługi – sprawdzania i zatwierdzania faktur;

4)

opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień kierownika
Działu Bezpieczeństwa lub osoby pisemnie upoważnionej przez Dyrektora Zamawiającego, związanych
z wykonywaną usługą.
§7
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonywania umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
……………………………… PLN brutto (słownie: ……………………… złotych ../100 brutto).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie sukcesywnie na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych
wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, za realizację konwojów dla każdego z transportów
oddzielnie. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi - po
jej wykonaniu.
3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia za realizację poszczególnych konwojów w przypadku
zaistnienia sytuacji:
1) zmiany przebiegu trasy transportu na terenie danego kraju oraz kolejności odbioru/oddania
przewożonych dzieł sztuki przed rozpoczęciem realizacji usługi przez Wykonawcę. W przypadku jeżeli
po zmianie trasy, zwiększeniu ulegnie prognozowana ilość godzin lub długość trasy danego transportu,
w stosunku do ilości podanych w OPZ, wynagrodzenie za realizację konwoju (jednostokowe ceny
ryczałtowe za dany transport) wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w ust. 1 ulegnie
zwiększeniu odpowiednio za każdą pełną godzinę ponad czas wskazany w OPZ oraz za ilość kilometrów
ponad długość wskazaną w OPZ;
2) wydłużenia czasu trwania konwojów za każdą pełną godzinę - ponad czas zakładany w Opisie przedmiotu
zamówienia;
- w powyższych sytuacjach wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen wskazanych w ust. 2 lub 3
Formularza ofertowego odpowiednio za realizację jednej godziny dodatkowego konwoju na terenie Niemiec
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lub Francji oraz za 1 km pracy pojazdu ubezpieczającego wraz z kierowcą odpowiednio dla transportu na
terenie Niemiec lub Francji.
4. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem należytej
staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na wykonywanie przedmiotu
umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu
30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego.
9. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa i wierzytelności Wykonawcy związane bezpośrednio
lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej
to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przez Wykonawcę konwoju
dla Transportu nr 2, o którym mowa w OPZ, w przypadku podpisania umowy w terminie uniemożliwiającym
jego realizację. Wykonawcy nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu rezygnacji przez Zmawiającego
ze wskazanego konwoju.
§8
Odpowiedzialność Wykonawcy/Poufność
1.

Wykonawca odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, na zasadach
i w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w związku
z nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za chronione mienie na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym i w umowie.

4.

W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona z powodu zaniechania lub niestarannego działania
Wykonawcy, wówczas jest on zobowiązany do pokrycia straty w pełnej wysokości. Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do potrącenia kwoty odpowiadającej szkodzie z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a do czasu jej ustalenia również wstrzymania wypłaty wynagrodzenia. Wycena ewentualnej
szkody (wysokość strat) zostanie wyliczona przez odpowiednie służby zamawiającego i przekazana
do wiadomości Wykonawcy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał w związku z
wykonywaniem umowy, pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 20 000,00 PLN za każdy
przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim
dotyczy także wszystkich osób, którymi Wykonawca posłużył się do prawidłowego wykonywania umowy.
Obowiązek, o którym mowa wyżej wiąże Wykonawcę także wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana.

§9
Kary umowne
1.

Bez względu na to czy Zamawiający doznał szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

4

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-332-3/18

1) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w szczególności z powodów określonych w § 10 ust. 1 Umowy - w wysokości 20% ceny o której mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;
2) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia rozpoczęcia realizacji usługi lub podczas zmiany konwoju na
granicy francusko-niemieckiej lub niemiecko-polskiej – w wysokości 5 000,00 PLN;
3) z tytułu każdego rozpoczętego dnia opóźnienia w stosunku do ustalonego z Zamawiającym terminu
złożenia do zatwierdzenia dokumentacji o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 9 - w
wysokości 3 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;
4) niezapewnienia środków ochrony (konwojowania), określonych przepisami obowiązującymi na terenie
państwa, w którego granicach realizowane są poszczególne etapy konwojów objętych niniejszym
zamówieniem w ilość sił i środków minimalnie wymaganych na terenie krajów objętych zamówieniem
przy uwzględnieniu wartości konwojowanego mienia oraz zakładanego czasu trwania konwoju –
10 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
5) stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uchybień w opracowaniu dokumentacji konwojowej
w odniesieniu do wymaganych przepisami prawa, obowiązujących na terenie krajów objętych
przedmiotem zamówienia - 3 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
6) niewypełnienia jakiegokolwiek wymogu prawnego związanego z konwojowaniem przewożonych dzieł
sztuki i ich wartością, wynikającego z przepisów obowiązujących na terenie krajów, w których
wykonywane są usługi będące przedmiotem zamówienia - 10 000,00 PLN za każdy stwierdzony
przypadek
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu umowy zostaną potrącone, wedle uznania
Zamawiającego, z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Umowy, Wykonawca
zapłaci należność z tytułu kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
5. Kary umowne mogą być ze sobą kumulowane. Dotyczy to także kumulowania kary umownej za
odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy z innymi karami umownymi.
6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do wydłużenia terminu realizacji
transportu dzieł sztuki, w wyniku czego Zamawiający dozna szkody w szczególności poprzez poniesienie na
rzecz podmiotu realizującego usługę transportu dodatkowych kosztów wydłużenia czasu realizacji tej usługi,
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody w pełnej wysokości.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy
w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek
z poniższych okoliczności:
1) dalszego wykonywania umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, pomimo wcześniejszego wezwania
Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu Wykonawcy w tym celu terminu, lub
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w szczególności
w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie podjął w ustalonym terminie wykonywania usługi objętej umową;
b) Wykonawca (w tym osoby realizujące przedmiot umowy) nie wykonywały lub nagminnie
niewłaściwie wykonywały obowiązki wynikające z umowy;

5

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-332-3/18

c) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu odpisów posiadanych koncesji wymaganych przepisami
prawa – dotyczących Wykonawcy i jeżeli dotyczy podwykonawcy(-ów), o których mowa w OPZ,
w terminie w wyznaczonym w OPZ.
d) wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający doznał szkody
w mieniu znacznej wartości, lub kolejny raz dokonał szkody bez względu na jej rozmiar. Za mienie
znacznej wartości zamawiający uważa mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu
zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia –
zgodnie z zapisami Art. 115, § 5 Kodeksu Karnego.
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 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. Odstąpienie od umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Zmiany umowy
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w szczególności w sytuacji zaistnienia konieczności
zmiany przebiegu trasy danego transportu na terenie danego kraju oraz kolejności odbioru/oddania
przewożonych dzieł sztuki. W przypadku jeżeli po zmianie trasy, zmianie ulegnie prognozowana ilość godzin
oraz długość trasy danego transportu, wartość wynagrodzenia za jego konwojowania zostanie ustalona po
negocjacjach z Wykonawcą.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność przed Zamawiającym za działania i zaniechania pracowników
Wykonawcy oraz ewentualnych podwykonawców, a także innych osób wykonujących część przedmiotu
umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.

2.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie wykorzystane w związku z
wykonywaniem umowy spełniały wszystkie określone prawem wymogi.

3.

Wykonawca będzie przestrzegać i dokonywać zawiadomień wymaganych przez przepisy: ustaw,
rozporządzeń, zarządzeń, postanowień, innych aktów prawnych i decyzji władz publicznych
obowiązujących na terenie krajów, w których wykonywany będzie przedmiot umowy, odnoszących się
do wykonywania umowy.

4.

Integralną część umowy stanowi Ogłoszenie, w szczególności opis przedmiotu zamówienia.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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………………………………..
Wykonawca

………….………………………………………..
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

przy kontrasygnacie

………………………………….
Główna Księgowa
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Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE
składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
ulica: .............................................kod i miejscowość: ..........................................................

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług konwojowania na potrzeby Muzeum
Śląskiego w Katowicach”, o numerze referencyjnym: MŚ-ZP-DKB-332-3/18, dalej „postępowania”.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt
1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:
Informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132).5

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

.......................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

5

Niniejsza informacja składana jest jedynie przez Wykonawcę, który nie przynależy do grupy kapitałowej. W przypadku, kiedy
Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest, zgodnie z zapisem rozdz. VII ust. 3 Ogłoszenia, zamiast niniejszego
oświadczenia, złożyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132). W takim przypadku Zamawiający w uzasadnionych
okolicznościach wezwie Wykonawcę do złożenia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub listę podmiotów należących do grupy kapitałowej o której
mowa powyżej składa każdy z Wykonawców.
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