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Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, zaprasza 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – 
spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków 
Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza 
w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. 
 
I. Dane zamawiającego  
 
Nazwa i adres do korespondencji:   Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,  
                                                     ul. 3-go Maja 19, 35-030 Rzeszów 
                                                     tel. (0-17) 853-52-78 
godziny urzędowania:          poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 
e-mail do korespondencji:   sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 
Konto bankowe:                Santander Bank Polska 
                                           nr konta: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000 
NIP:                                    813-11-07-843 
Znak postępowania:           ZP-26/5/2020 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 
należy posługiwać się tym znakiem. 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) zgodnie z tą ustawą 
(zwaną dalej „ustawą uPzp”) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. 

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone jest znakiem:  
ZP-26/5/2020. Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się 
na powyższy znak postępowania. 

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 uPzp. 
4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: 

a) przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną 
ofertę do jednej lub większej liczby części (maksymalnie 3), 

b) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
c) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
d) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp, 
e) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
g) nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych, 
h) nie stosuje przepisu art. 29. ust. 4 uPzp;  
i) nie stosuje przepisu art. 22 ust. 2 uPzp, 
j) stosuje przepis art. 24aa uPzp, 
k) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
l) nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.  
m) nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcom na poczet wykonania zamówienia; 
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5. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 
„SIWZ”) zastosowanie będą miały przepisy uPzp oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i ewentualny montaż poniższych przedmiotów, 

z podziałem na trzy części: 
 
Część 1: 
1. Regały magazynowe i biurowe – 238 szt. 
 
Część 2: 
1. Dwusegmentowa szafka metalowa ubraniowa – 1 szt. 
2. Drabina aluminiowa uniwersalna z adaptacją do postawienia na schodach – 1 szt. 
3. Aluminiowe schodki przystawne trzystopniowe – 3 szt. 
4. Drabina 7-stopniowa – 1 szt. 
5. Wieszak metalowy wolnostojący na kółkach z hamulcem – 2 szt. 
6. Składany wózek platformowy -  2 szt. 
7. Pompa zanurzeniowa z zatapialna do wody brudnej i czystej – 1 szt. 
8. Przedłużacz bębnowy 50m 230v – 1 szt. 
9. Wąż ogrodowy 50 m z PCV (z oplotem) 1/2”  - 1 szt. 
10. Dmuchawa do liści akumulatorowa z akumulatorem – 1 szt. 
11. Wiertarko-wkrętarka dwubiegowa razem z akumulatorem – 1 szt. 
12. Odśnieżarka spalinowa – 1 szt. 
13. Myjka ciśnieniowa elektryczna – 1 szt. 
14. Stół biurowy składany – 8 szt. 
15. Krzesło składane - 30 szt. 
16. Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy - 2 szt. 
17. Stojak na worki na śmieci - 1 szt. 
18. Telefon stacjonarny bezprzewodowy  - 1szt. 
19. Czajnik elektryczny  - 1 szt. 
20. Termometr-higrometr cyfrowy - 6 szt. 
21. Lampa warsztatowa LED – 1 szt. 
22. Kosz na śmieci - 2 szt. 
23. Osuszacz przemysłowy – 1 szt. 
24. Osuszacz powietrza – 2 szt. 
25. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania – 3 szt. 
26. Zestaw narzędzi warsztatowych  w walizce – 1 szt. 
27. Odkurzacz uniwersalny  - 1 szt. 
28. Bezdotykowy dozownik mydła - 2 szt. 
29. Pojemnik na papier toaletowy jumbo – 1 szt. 
30. Suszarka do rąk - 2 szt. 
31.Fotel biurowy obrotowy - 2 szt. 
32. Wycieraczka podłogowa gumowa – 3 szt. 
33. Apteczka ścienna – 1 szt. 
34. Gaśnica GP 6 kg typ ABC – 6 szt. 
35. Tablica korkowa – 2 szt. 
36. Szczotka ogrodowa - 2 szt. 
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37. Szczotka do czyszczenia kostki brukowej – 1 szt. 
38. Miotła do wnętrz – 1 szt. 
39.  Zestaw zmiotka/szufelka – 1 szt. 
40.  Łopata do śniegu – 1 szt. 
41. Grabie do liści metalowe z trzonkiem – 1 szt. 
42. Grabie ogrodowe – 1 szt. 
43. Zbijak do lodu 20 cm - 1 szt. 
44. Pudełka tekturowe o wymiarach 23 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 9,5 cm 
(wysokość). Ilość: 300 szt. 
45. Pudełka tekturowe o wymiarach 23 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 19,5 cm 
(wysokość). Ilość: 200 szt. 
46. Pudełka tekturowe o wymiarach 46 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 19,5 cm 
(wysokość). Ilość: 100 szt. 
47. Kosze wiklinowe – 2 szt. 
48. Kosze wiklinowe: 2 szt. 
49. Miednica gospodarcza: 1 szt. 
50. Miednica gospodarcza: 1 szt. 
51. Miednica gospodarcza: 1 szt. 
52. Stół roboczy 1000x1450x450mm: 1 szt. 
53. Stół roboczy 850x1250x600mm: 1 szt. 
54. Stół roboczy 2000x800x500mm: 1 szt. 
55. Drewniany blat kuchenny o wymiarach 1100x600x800mm: 1 szt. 
56. Drewniany blat kuchenny o wymiarach 1300x600x800 mm: 1 szt. 
57. Stół o wymiarach 1200x600x800 mm: 1 szt. 
58. Krzesło: 3 szt. 
59. Biurko drewniane: 1 szt. 
 
Część 3: 
1. Komputer stacjonarny z monitorem wraz z oprogramowaniem: 2 szt. 
2. Komputer przenośny z oprogramowaniem: 4 szt. 
3. Skaner płaski A3: 2 szt. 
4. Urządzenie wielofunkcyjne A4: 2 szt. 
5. Urządzenie wielofunkcyjne A3: 1 szt. 
6. Zestaw 8 szt. kamer IP wraz z rejestratorem. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy zakres i opis przedmiotu 
zamówienia (zwany dalej „SOPZ”) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 29 pkt. 3 uPzp, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej 
SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy 
rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie 
gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano. 
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach wskazano 
określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, należy rozumieć, 
iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych w SOPZ jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest 
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równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 
składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 
dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie 
określić, że są równoważne.  

5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 1 uPzp, Zamawiający nie 
odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy 
europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą 
międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski 
organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji 
technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych 
przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca w ofercie musi udowodnić, 
w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 uPzp, że spełnia ona 
wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
39141100-3 Regały 
30213300-8 Komputery biurkowe 
30213100-6 Komputery przenośne 
30216110-0 Skanery komputerowe 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne  
44617100-9 Pudła kartonowe 
20521100-5 Wyroby wikliniarskie 
44613400-4 Pojemniki do przechowywania 
39141300-5 Szafy 
44423200-3 Drabiny 
39136000-4 Wieszaki 
34912100-4 Wózki popychane 
43134100-2 Pompa zanurzeniowa 
31224810-3 Przedłużacze 
16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy 
42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym 
42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne 
39237000-2 Urządzenia do odśnieżania 
42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca 
39121200-8 Stoły 
39121000-6 Biurka i stoły 
39112000-0 Krzesła 
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
32552110-1 Telefony bezprzewodowe 
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 
38412000-6 Termometr 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
39721320-1 Osuszacz 
42514200-4 Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu 
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44512940-3 Zestawy narzędziowe 
39713430-6 Odkurzacz 
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła 
39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 
39111100-4 Siedziska obrotowe 
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 
33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy 
35111300-8 Gaśnice 
30195000-2 Tablice 
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym 
44511000-5 Narzędzia ręczne 
44511300-8 Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe 
37481000-3 Maszyna do konserwacji lodu 
30142000-6 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące 
32333100-7 Rejestratory obrazu wideo 
 

7. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu umowy (zamówienia) zawarte są w SOPZ – 
załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.  

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń na zasadach 
określonych we wzorze umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi 
w złożonej ofercie na daną część zamówienia, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 
miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie jednego z kryteriów oceny ofert.  

9. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje Zamawiającemu w ofercie na daną część zamówienia 
okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy  – podlegać będzie odrzuceniu.  

10. Wszelkie koszty związane z dostawą i ewentualnym montażem sprzętu (zgodnie z SOPZ) 
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, pokrywa Wykonawca. Wszystkie sprzęty i 
elementy składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

11. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest do przedstawienia wykazu oferowanego 
sprzętu, zawierającego:  
- typ, model, nazwę,  
- ceny jednostkowe brutto/netto za sztukę,  
zgodnie z podziałem na części zamówienia i numeracją zawartą w SOPZ. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
1. Termin wykonania zamówienia, (nie później niż do) :  30.09.2020 r. (taki sam dla wszystkich 

części zamówienia). 
Z uwagi na prowadzone w chwili obecnej prace wykończeniowe w budynku, w którym 
wyposażenie ma zostać zamontowane/dostarczone, termin wykonania zamówienia nie może 
być wcześniejszy, niż: 1.08.2020 r. (taki sam dla wszystkich części zamówienia). 

2.  Przez wykonanie danej części przedmiotu zamówienia należy rozumieć zakończenie dostawy 
całości przedmiotu zamówienia i jego odbiór. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:  
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2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie 
przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp.  
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 
uPzp. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/niespełna w oparciu 

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przewidzianych w SIWZ. Z treści 
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu i niepodlegającymi wykluczeniu.  

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.  

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie 
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podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, lub oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień jeżeli okaże się ze oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (poszczególnych prac) 
Podwykonawcy. 

16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – (załącznik nr 1 
do SIWZ) zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   
1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby), warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 
Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej:  

        Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 
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8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty. 
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

9. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu wskazanych powyżej, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, 
będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 uPzp. Termin do przedstawienia 
wymaganych dokumentów liczy się od dostarczenia do Wykonawcy wezwania do ich 
przedstawienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-
mail wskazany w złożonej ofercie. 

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp Wykonawca 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369) według wzoru formularza stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem stosowanego oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powyższy obowiązek nie będzie miał 
zastosowania w przypadku złożenia tylko jednej oferty w niniejszym postępowaniu.   

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8: 
1) lit a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, 

2) lit b) i c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł 
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

12. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt. 2, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

15. W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązany jest 
dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do 
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie 
oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

16. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo 
w niniejszym paragrafie muszą być ważne na dzień składania ofert. 

17. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

18. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 
Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami SIWZ. 

19. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
22. Działając na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części 
zamówienia, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W 
przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy na daną część 
zamówienia, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert na daną część zamówienia, nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych 
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w art. 10c-10e uPzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami 

1. Oferty w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018, 
poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344);  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

4. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie również przesłanie 
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy 
przesyłać na adres e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl . Oryginały pism należy wysłać 
niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście do Zamawiającego. 

5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
8. Zamawiający zaleca Wykonawcom składającym oferty na realizację części zamówienia o nr 1 

dokonanie wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
wizji z Zamawiającym. Wizja lokalna winna się odbywać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00-15:00. 

9. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
1) Pan Józef Kunysz - email: administracja@muzeum.rzeszow.pl 
2) Pan Tomasz Kusior - email: tkusior@muzeum.rzeszow.pl 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium.   
              Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
IX. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, na 
białym papierze. Oferta ma być przedstawiona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego 
podpisu lub podpisów. 

2. Do oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz ofertowy, osobny dla każdej z części 
zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Wzór formularza ofertowego 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, na jedną lub 

większą ilość części zamówienia (maksymalnie 3). W przypadku złożenia oferty obejmującej 
1 część zamówienia, Wykonawca składa jedną ofertę zawierającą jeden wypełniony formularz 
ofertowy. W przypadku złożenia oferty obejmującej 2 części zamówienia, Wykonawca składa 
jedną ofertę zawierającą dwa wypełnione formularze ofertowe. W przypadku złożenia oferty 
obejmującej 3 części zamówienia, Wykonawca składa jedną ofertę zawierającą trzy 
wypełnione formularze ofertowe. 

6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji. 

7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie przewidziane obowiązującymi 
przepisami prawa. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki o których mowa w treści SIWZ. 

8. Poprawki i zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem 
Wykonawcy. 

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający 
dekompletacji treści oferty oraz prawidłowo ponumerowane. 

10. Oferta powinna zostać złożona w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających 
zapoznanie się z jej treścią. Obie koperty powinny zostać opatrzone nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz oznaczeniem: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. 
dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica 
Zabytków Archeologicznych. 
Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, 
którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Postępowanie o ozn. ZP-
26/5/2020. - NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.  
Wewnętrzna koperta powinna dodatkowo zostać opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 
przed terminem składania ofert określonym w SIWZ. Powiadomienie powinno być 
dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele 
biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. 
Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, 
którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Postępowanie o ozn. ZP-
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26/5/2020 oraz z pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca 
dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został 
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

13. Zamawiający zwróci wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez 
wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie. 

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – 
art. 8 ust 3 uPzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
uPzp. 

15. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie zapis informujący, które z załączonych 
dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

16. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest do przedstawienia wykazu oferowanego 
sprzętu, zawierającego:  

- typ, model, nazwę,  
- ceny jednostkowe brutto/netto za sztukę,  
zgodnie z podziałem na części zamówienia i numeracją zawartą w SOPZ. 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, 
ul. 3 Maja 19,  35-030 Rzeszów,  pok. nr  209 (sekretariat)  do dnia 21.05.2020 r. do godziny 
9:00. 

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

3. Oferta złożona po terminie zostanie automatycznie odrzucona i zwrócona bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 

ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, w dniu 21.05.2020 r. o godzinie 9:15. 
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo 

i oczekiwanie w sekretariacie (pokój 209) Zamawiającego, co najmniej na 5 minut przed 
terminem i godziną, określonymi w ust 4. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
i każdej z jego części. 

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas 
otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w złożonych w postępowaniu ofertach w odniesieniu do części 
zamówienia, w zakresie w którym dany wykonawca złożył ofertę. 

8. Niezwłocznie po zakończeniu sesji otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i każdej z jego części. 
2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach, w odniesieniu do części zamówienia, w zakresie w którym dany wykonawca 
złożył ofertę. 

 
XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Każdy z Wykonawców w odniesieniu do każdej z części zamówienia może zaproponować 
tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Zaoferowana cena dotyczy całości danej części przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca w ofercie podaję cenę netto, brutto oraz należny podatek VAT. 
4. Zaoferowana cena musi być podana liczbą (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) oraz 

słownie. 
5. Sposób obliczenia ceny ofertowej: 
1) Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, tj. musi zawierać wszystkie koszty związane 

z realizacją danej części przedmiotu zamówienia.  
2) Sporządzona przez Wykonawcę wycena stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3) Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 
podatku.  

4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.  

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisane wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najwyższego do najmniej 
ważnego.     
1. Przy wyborze oferty dla każdej z części zamówienia, Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i ich wagami: 
Lp. Nazwa kryterium Waga 

kryterium 
Liczba punktów Uwagi , objaśnienia 

1 Cena oferty (brutto) 60% 60 pkt – dla oferty Pc Pc = Con / Cob x 60 
Con- najniższa cena wśród 
ofert nieodrzuconych. 
Cob – cena oferty badanej, 
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nieodrzuconej. 
2 Okres gwarancji 

(nie krótszy niż 12 
miesięcy) 
 

20% 0 pkt - od 12 do 17 miesięcy. 
10 pkt - od 18 do 23 miesięcy. 
20 pkt – od 24 miesięcy  
wzwyż. 
 

Pg – liczba punków za 
okres gwarancji. 
 

3 Skrócenie 
końcowego terminu 
realizacji 
zamówienia (nie 
dłuższy niż 29 dni 
kalendarzowych) 

20% 0 pkt – brak skrócenia lub 
skrócenie końcowego terminu 
realizacji zamówienia 
określonego w SIWZ do 9 dni 
kalendarzowych. 
10 pkt  – skrócenie 
końcowego terminu realizacji 
zamówienia określonego 
w SIWZ od 10 do 19 dni 
kalendarzowych. 
20 pkt - skrócenie końcowego 
terminu realizacji zamówienia 
określonego w SIWZ od 20 do 
29 dni kalendarzowych. 

Pt – liczba punków za 
skrócenie końcowego 
terminu realizacji 
zamówienia. 
 

 
 

2. Ocena ofert dla każdej z części zamówienia zostanie dokonana według poniższego wzoru: 
P = Pc + Pg + Pt 
gdzie: 
P   = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”), 
Pg = liczba punktów dla kryterium gwarancji („okres gwarancji”). 
Pt – liczba punktów dla kryterium skrócenia końcowego terminu realizacji („skrócenie 

            terminu”). 
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryterium) dla każdej z części zamówienia zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia na każdą z części zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/którzy 
uzyska/ją najwyższą ilość punktów w odniesieniu do każdej z części zamówienia. 

4. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po 
przecinku.  

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty dla danej części 
zamówienia, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie. 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Zawiadomienie następuje drogą elektroniczną. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 6 pkt. 3. 

8. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o jego wynikach zgodnie 
z zasadami określonymi  art. 92 ust. 1 uPzp.    

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w odniesieniu do każdej z części 

zamówienia, jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 
terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę na daną część 
zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta na realizację części zamówienia została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

4. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia 
zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności 
zawierającej poniższe warunki: 

a) strony umowy z oznaczeniem lidera; 
b) cel zawarcia umowy; 
c) okres obowiązywania umowy konsorcjum; 
d) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy); 

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach.        
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1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na daną 
część zamówienia z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji oraz będzie 
spełniał wszystkie wymagane warunki. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomiony zostanie pisemnie lub pocztą 
elektroniczną. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz 
danych zawartych w ofercie.  

4. Wzór umowy zawierający istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy na wykonanie poszczególnych części niniejszego zamówienia publicznego określa 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
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 informuję, że: 

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 
35 – 030 Rzeszów, tel. 17 853 52 78, e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl (Zamawiający). 

b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: 
tkusior@muzeum.rzeszow.pl, lub pod numerem tel: (17) 853 52 78. 

c. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 uPzp w ramach  „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza 
w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków 
Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza 
w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. 

d. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w czasie niniejszego postępowania będą osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na 
zasadach określonych w art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp. 

e. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp. 
f. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę do występowaniu w jego imieniu jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy uPzp. 

g.  W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

h. Osoby których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego maja prawo: 

a) do dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 



SIWZ – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna 
Składnica Zabytków Archeologicznych. 

Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie”. 
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b) do sprostowania danych osobowych ich dotyczących; 
c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d)  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której 

dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO: 
i. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
z prowadzonego postępowania oraz jego załączników. 

j. Osobom których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 
c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego  

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 

3. Na potwierdzenie ww. obowiązku, Wykonawca w formularzu ofertowym którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ składa oświadczenie o wykonaniu ciążącego na nim 
obowiązku informacyjnego. 

 
XVIII. Środki ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej: odwołanie przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przepisów ustawy.  

2. Szczegółowe informacje na ten temat środków ochrony prawnej znajdują się w uPzp w Dziale VI 
Środki ochrony prawnej. 
 

XIX. Zastrzeżenie możliwości unieważnienia postępowania. 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1a uPzp, zastrzega możliwość unieważnienia 
postępowania (w całości lub w części/częściach), jeśli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

 
 
 
XX. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. 
5. Załącznik nr  5 do SIWZ - Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia.    


