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§ 1 Zamawiający 
Zamawiającym jest: 
 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 
tel.22 827 83 05, 22 827 72 41 w. 263fax: 22 827 83 05 
 
adres strony www - www.chopin.edu.pl   
adres e-mail: przetargi@chopin.edu.pl   
NIP 525–000-77-15; Regon 000275702  
 

§ 2 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 
759, dalej „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 200 000 
euro dla dostaw. 

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym , 
regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych do biblioteki Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, na który składają się: 
– Opis przedmiotu zamówienia oraz rysunki techniczne (2 szt.). 
 
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
39 13 11 00 - 0  Regały archiwalne  
39 15 20 00 - 2  Biblioteczki przesuwne 
39 15 50 00 - 3  Meble biblioteczne 
 

§ 4 Informacja o zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

§ 5 Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 4 września 2013 r.. 

§6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z 
wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

http://www.chopin.edu.pl/
mailto:dag@chopin.edu.pl
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Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; 
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
wykazania się wykonaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej czterech (4) dostaw wraz z montażem regałów bibliotecznych/regałów 
archiwalnych, w tym: co najmniej dwóch (2) dostaw regałów bibliotecznych/regałów 
archiwalnych z napędem elektrycznym o wartości nie mniejszej niż 35.000 zł brutto każda 
dostawa (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie 
obcej – równowartość 35.000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o 
wykonanie zamówienia) oraz co najmniej dwóch (2) dostaw regałów bibliotecznych/regałów 
archiwalnych z napędem korbowym o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto każda 
dostawa (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie 
obcej – równowartość 30.000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o 
wykonanie zamówienia). Zamawiający dopuszcza wykazanie się dwoma (2) dostawami 
wykonanymi z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
obejmującymi jednoczesną dostawę i montaż regałów bibliotecznych/regałów archiwalnych z 
napędem elektrycznym oraz dostawę regałów bibliotecznych/regałów archiwalnych z 
napędem korbowym, w których to zamówieniach wartość regałów z napędem elektrycznym 
była nie mniejsza niż 35.000 zł brutto w każdym zamówieniu (a w przypadku, jeżeli wartość 
zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 35.000 zł brutto 
wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) oraz wartość 
regałów z napędem korbowym była nie mniejsza niż 30.000 zł w każdym zamówieniu (a w 
przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – 
równowartość 30.000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie 
zamówienia). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek 
określony w ust. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule 
„spełnia” „ nie spełnia”.  

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 2, 
wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 
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2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy 
z nich; 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
Stosownie do dyspozycji zawartej w §  1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający 
wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej dostaw określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2) 
niniejszego SIWZ, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane 
lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 
przynajmniej jeden z nich. 
 
a) Dowodami, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2 Rozporządzenia 

są: 
i. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert; 

ii. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej. 

 
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 

wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) powyżej. 

5) Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6) Podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy 
kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z 
nich. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania 
Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 4 pkt 1 oraz listy albo informacji, o 
których mowa w ust. 4 pkt 6, które powinny, być przedstawione w oryginale. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 

10. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

11. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w 
postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Dla Wykonawców w celu korespondencji przekazywanej do Zamawiającego służy adres e-mail: 
przetargi@chopin.edu.pl 
w godzinach 08:30 – 15:30. 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są Pan Paweł Sroczyński oraz Pan Tomasz 

Leszkowicz 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.chopin.edu.pl  
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są drogą elektroniczną. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Zamawiającego: 
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 
e-mail: przetargi@chopin.edu.pl  

§ 8 Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

§ 9 Termin związania ofertą 
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
określonego w § 11. 
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§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w 

języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w 
formie elektronicznej. 

2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona  czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 
komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone 
przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie:  
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż 
regałów przesuwnych z napędem elektrycznym, regałów przesuwnych z napędem 
korbowym oraz regałów stacjonarnych do biblioteki w budynku Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego – Wydział w Białymstoku, 
znak sprawy ZP-17/06/2013/272/B/TL. Nie otwierać przed dniem 08.07.2013r. przed 
godz. 11:30. Dane kontaktowe Wykonawcy składającego ofertę.” Oferta powinna być 
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający uznaje za ważny podpis złożony 
własnoręcznie, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny 
podpis jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska musi być uzupełniony napisem (np. w 
formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 
6. 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 niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być 
dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: 
Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym, regałów przesuwnych 
z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych do biblioteki w budynku Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego – Wydział 
w Białymstoku, znak sprawy ZP-17/06/2013/272/B/TL oraz 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 uprawnioną 
do reprezentowania wykonawcy.  

7. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 
do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone 
we wzorze Formularza Ofertowego. 

8. W ofercie Wykonawca poda cenę brutto oferty za wykonanie całości zamówienia.  
9. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Okólnik 2 w Warszawie w Kancelarii. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2013r. o godzinie 11:30. 
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez 

otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 08.07.2013r. o godzinie 12:00. 



 7 

5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i 
oczekiwanie przy recepcji Zamawiającego przy wejściu głównym (ul. Okólnik 2 w Warszawie) co 
najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.  

§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda w pkt III.1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ, cenę brutto za wykonanie zamówienia. 
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji dostawy i montażu przedmiotu 

zamówienia wraz z przeszkoleniem co najmniej trzech przedstawicieli Zamawiającego oraz 
wszelkie koszty dostosowania pomieszczeń do montażu regałów, gdy takie dostosowanie będzie 
konieczne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług), w tym: wszelkie koszty 
przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, normami, zapisami umowy i wytycznymi Zamawiającego, koszty dojazdów, 
dokonania opłat niezbędnych do poniesienia przez wykonawcę w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia, wykonania prac montażowych i innych towarzyszących; uprzątnięcie miejsca 
montażu po zakończeniu montażu przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest ceną 
ryczałtową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem pomieszczeń, w których montowane będą 
regały w celu przygotowania odpowiedniej wyceny oferty uwzględniającej konieczność 
ewentualnego dostosowania tych pomieszczeń do montażu regałów. 
W celu dokonania wizji lokalnej pomieszczeń Zamawiający wyznacza termin zapoznania się z 
nimi na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 11:00. 
Wymagane jest uprzednie poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o zamiarze 
uczestnictwa w wizji lokalnej co najmniej na dwa dni robocze przed zamiarem jej dokonania 
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail: grzywa@chopin.man.bialystok.pl 
wraz z podaniem przewidywanej liczby osób, które ze strony danego Wykonawcy w wizji lokalnej 
będą uczestniczyć. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich. 
5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia. 
7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i 

nie będą podlegały zmianom. 
8. Ocena zostanie dokonana zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 2 SIWZ. 

 

§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny. 
 
2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100)/ cena oferty ocenianej. 
 

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów. 
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§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od 
towarów i usług (wartość netto). 

2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 

§15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 16 Wzór umowy 
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości 
stawki podatku od towarów i usług VAT; 

2) nastąpią okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, pomimo 
dołożenia należytej staranności przy przygotowywaniu oferty, które spowodują, iż 
konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń, w których ma zostać dokonany montaż, 
do prawidłowego montażu i funkcjonowania przedmiotu zamówienia – w takim 
przypadku termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na 
dostosowanie pomieszczeń, jednak o czas nie dłuższy niż 5 kolejnych dni 
kalendarzowych od zakładanego terminu wskazanego w umowie na realizację 
zamówienia. W takim przypadku jednak nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

§ 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 19 Załączniki 
Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych zamówień 
Załącznik nr 4 wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 wzór Formularza Ofertowego 
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Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia, do którego załącznikami są dwa rysunki techniczne 
Załącznik nr 7 wzór umowy 
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