PR.261.1.2021

Sudół-Krzemionki, 30 września 2021 roku

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali
i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu
w ramach inwestycji pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 41 330 45 50
Strona internetowa: http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/ . Na tej stronie udostępnianie
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres e-mail: magda.rp@krzemionki.info

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie
z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SWZ”.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów
edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku
i słuchu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznikiem nr 3, a także
formularzem cenowym – Załącznikiem nr 2 do formularza oferty.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kody CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne,
32340000-8 Mikrofony i głośniki
38652100-1 Projektory,
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający,
39100000-3 Meble
39150000-8 Różne meble i wyposażenie,
30195000-2 Tablice,
22114300-5 Mapy,
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
37524100-8 Gry edukacyjne,
39162100-6 Pomoce dydaktyczne,
38515100-9 Mikroskopy polaryzacyjne,
42942000-1 Piece i akcesoria,
34911100-7 Wózki
3. Zamówienie podzielone zostało na pięć części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy elementów dla każdej części zamówienia wskazany został
w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których
mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, odpowiednio dla każdej części (Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną ilość części). Każda z części podlegać będzie odrębnej ocenie.
4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany, rok
produkcji min. 2019), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do
obrotu. Zamawiający wymaga, aby żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna ich
część składowa, nie była rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana
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IV.

wcześniej przez inny podmiot. Oferowane produkty posiadać będą wymagane przepisami
atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będą wykonane.
Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w Załączniku nr 2 do
formularza oferty typ, rodzaj, model lub producenta oferowanego sprzętu służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia. Ocena zgodności ofert z SWZ zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartych w ofercie, tj. kalkulacji ceny oferty sporządzonej według wzoru
wskazanego w Załączniku nr 2 do formularza oferty.
Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność za jakość dostarczonego wyposażenia oraz
jakość zastosowanych materiałów.
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 48 miesięczną gwarancję.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
1) Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski,
2) Pałacu Wielopolskich, ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do danego obiektu
Muzeum, a następnie przedmiot zamówienia zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy
wniesiony do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy oraz odpowiednio
rozmieszczony, podłączony oraz uruchomiony zgodnie ze wskazaniem przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru
przed uszkodzeniem, czynnikami pogodowymi itp. Odpowiedzialność za uszkodzenia
produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności Muzeum i po
wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed
dostępem osób niepowołanych. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę towaru za
uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez
Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ oraz formularzu ofertowym.
Koszt dostawy, czynności opisanych w ust. 9-10, a także innych czynności, do których
zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych
produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający nie odrzuci
oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, typów, modeli, symboli itp.,
należy zapisy te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, przy
czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych
samych cech (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe) i parametrów technicznych na
poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie
Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego,
w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Wyłącznie w przypadku składania oferty równoważnej w celu potwierdzenia zgodności
oferowanych dostaw z wymaganymi przez Zamawiającego cechami, Zamawiający wymaga

złożenia przedmiotowych środków dowodowych, np. opisu/ów technicznego/ych
sporządzonego/sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych
producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych
materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w niniejszych
materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą
one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy
i kryteria opisane w dokumentach zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin maksymalny w jakim zamówienie musi być wykonane do 17 grudnia 2021 roku dla
każdej z części.

VI.

OPIS WARUNKÓW PODMIOTOWYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku
w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

VII.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku zaistnienia
okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Pzp.
VIII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale
VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza
oferty;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w punkcie 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 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.

IX.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WRAZ
ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCZAMI
1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/ ,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem,
iż oferta oraz załączniki składane wraz z ofertą muszą zostać złożone przy użyciu
miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający informuje, że identyfikator (ID) przedmiotowego postępowania dostępny
jest na liście wszystkich postępowań zamieszczanych na miniPortalu i przyjmuje
postać: 8c2964f7-f1c3-4283-9c6f-f81b12bf7efe.
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego
złożenia oferty.
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki
ePUAP, za pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem, a także adres poczty elektronicznej. W przypadku niepodania
adresu skrzynki ePUAP w formularzu oferty, Zamawiający kierować będzie
korespondencję przeznaczoną dla Wykonawcy na adres skrzynki ePUAP, z której
Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje
niepodania albo podania niewłaściwego adresu skrzynki ePUAP przez
Wykonawcę.
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego
złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji składanych
w przedmiotowym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i załączników składanych
wraz z ofertą):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, a w szczególności składanie dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu
(tzw. Formularz do komunikacji), przy czym przy wykorzystaniu niniejszego
narzędzia Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia
BZP lub nr sprawy, a także identyfikatorem postępowania dostępnym na
miniPortalu
lub
b) poczty elektronicznej, na adres e-mail magda.rp@krzemionki.info .
4. Do porozumiewania z Wykonawcami upoważniona jest:
Pani Magdalena Uryś-Godek, adres e-mail magda.rp@krzemionki.info .
5. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w ust. 3 pkt. 1 ppkt b adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
X.

XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
5 listopada 2021 r. włącznie.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.

XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację jednej, kilku lub wszystkich części
przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści
art. 58 ustawy Pzp.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
5. Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego,
właściwego rejestru. Wskazane dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że
Zmawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika
z ww. dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa
sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi
być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument
potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem
przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym
poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności
musi zawierać:
1) formularz oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
w odniesieniu do Wykonawcy oraz kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania
i zapisy SWZ.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty stanowiącego
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego
przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie
wymagane we wzorze informacje;
2) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej), o ile ofertę składa pełnomocnik lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ (wyłącznie w przypadku
składania oferty równoważnej).
9. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom
postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie
zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów oraz uzasadnieniem ich utajnienia.
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część należy ten plik zaszyfrować.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy
Pzp.

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XIII.
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2021 r. do godziny 11:00 na
zasadach opisanych w SWZ.
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2021 r. o godzinie 11:30 poprzez użycie
mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie
na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po
usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem
Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych
narzędzi do przekazu wideo on-line.
XIV.
OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji
uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz
wszystkie koszty związane z realizacją umowy
2. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla jednej, kilku lub wszystkich części
przedmiotu zamówienia (tj. części, na które składa ofertę).
3. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wartość brutto wyliczona
zostanie poprzez dodanie wartości podatku VAT do wartości netto.
4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2021, poz. 685, 694 i 802), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć.
6. 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 oraz wskazując stawkę podatku od towaru lub
usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.
OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert:

XV.

2.

3.
4.
5.

1) Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
2) Gwarancja 40 % - maksymalnie 40 punktów
Punkty przyznawanie w każdym kryterium będą liczone wg następujących wzorów:
1) Ocena w zakresie kryterium Cena (C) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów do uzyskania –
60):
C = (najniższa cena spośród ważnych ofert / cena badanej oferty) x 60,
2) Ocena w zakresie kryterium Gwarancja (G) będzie dokonywana na podstawie
podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji podanym
w miesiącach (waga 40 % – liczba punktów do uzyskania - 40):
G = (okres gwarancji G oferty badanej / oferta z najdłuższym okresem gwarancji) x 40
Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
W kryterium G oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający żąda
minimalnego okresu gwarancji opisanego w SWZ – 48 miesięcy. Maksymalny okres
gwarancji wynosi 90 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dłuższy okres gwarancji
niż 90 miesięcy, to do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji, ale do
wyliczenia punktów w tym kryterium brana będzie maksymalna gwarancja 90 miesięcy.
Oferta, w której zostanie podany okres gwarancji krótszy niż wymagany (48 miesięcy)
zostanie potraktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom SWZ i odrzucona.
Jeżeli w ofercie nie zostanie podany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (48 miesięcy).
3) Ocena oferty – suma wszystkich punktów za poszczególne kryteria (P):
P=C+G
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku
(z zastosowaniem reguł matematycznych).
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.

INFORAMCJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć:
1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty
występujące wspólnie (konsorcjum),
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

XVI.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed zawarciem umowy, przy
czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat
należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych
sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma
30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji – (w zależności od tego, który z terminów upłynie później).
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zamienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Projektowane postanowienia określa wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘOWANIA O UDZILENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której́
Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XIX.

XX.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może być udzielone zamówienia jednemu
Wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie żąda podania nazw ewentualnych
podwykonawców.
XXI.
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1
DZ.U.UE.L 2018 Nr 127 poz. 2 ), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego: aktualnie Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju (dalej: Minister),
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
2. Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności
w celach: udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie
i realizującym projekty, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o
płatności do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidłowościach, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji
Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Analogicznie,
podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im
zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji tego celu.
Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie
pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane
w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią
dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami
przetwarzającymi są instytucje (pośredniczące i wdrażające), beneficjenci i inne podmioty
zaangażowane w realizację POIiŚ 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony
podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020]).
3. Administrator w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:
- pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów
zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji
Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,
- osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji
oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów
i partnerów,
- uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych,
grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych
w ramach programu,

-

-

-

4.

5.

6.

7.
-

kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów
do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków
właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków
w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji
przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących
usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:
dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego,
datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowisko służbowe, PESEL / NIP / REGON, Identyfikator /
login użytkownika,
dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz
wymiar czasu pracy, zawód lub wykształcenie, staż pracy,
dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres
do korespondencji,
dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę
wynagrodzenia,
inne dane, przykładowo: informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi
wieczystej, nr przyłącza gazowego).
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji
i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności
wnioskodawców, beneficjentów i partnerów. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa
podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych
działań, np. ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji
obowiązków spoczywających na Ministrze - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na
podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie
odbywa się w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na IZ (administratorze), ale także na Instytucji Pośredniczącej i Instytucji
Wdrażającej, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła te dane.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych
osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister
zawarł umowy w celu realizacji POIiŚ 2014-2020,
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e
RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów
i akcji promocyjnych dotyczących Programu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy
w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach,
np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać
wydłużony.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie
zadań związanych z realizacją Programu:
podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących (IP) i Wdrażających (IW), Partnerzybeneficjenci tj. np. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia oraz wykonawcy
zamówień publicznych , których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych

-

-

8.
-

-

-

-

-

-

9.
10.

wchodzących w skład zbiorów administrowanych przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego itp.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przez następujące kategorie odbiorców
danych: podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę
informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty
zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020,
podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań
IT i operatorzy telekomunikacyjni.
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 przysługują
następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
i prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą
może zwrócić się do Ministra m. in. z pytaniem o to, czy Minister przetwarza jej dane
osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania
i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy
przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się
do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
-prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18
RODO);
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie
przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu
dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie
z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie oraz do przenoszenia ich do innych administratorów (art. 20 RODO) - jeśli ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl
art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu
przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku
komputera);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych
administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie
przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO) - jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR - Panem
Błażejem Korczakiem, jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod
adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.

Kontakt z inspektorem Partnera-Beneficjenta - Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim iod@muzeumostrowiec.pl.
XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.
1. Formularz oferty z załącznikami:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
2) Wycena ofertowa dla realizacji zamówienia.
2. Projektowane postanowienia umowy.
3. Opis przedmioty zamówienia.

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące Zamawiającego:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskie
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (Firma) Wykonawcy
Adres siedziby
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Skrzynka ePUAP
e-mail
nr NIP
nr REGON

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu
wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod
następującym adresem:
https://.........................
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali
i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji
zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
składamy poniższą ofertę:
1) Oferujemy cenę (zgodnie z wycena ofertową dla realizacji zamówienia) dla części zamówienia,
jak w tabeli poniżej oraz udzielamy gwarancji (na okres miesięcy) dla części zamówienia:
Przedmiot
zamówienia

Cena netto (PLN)

Wartość VAT (PLN)

Cena brutto (PLN)

Gwarancja (min. 48,
maks. 90 miesięcy)

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ, z uwzględnieniem
zapisów treści Rozdziału V SWZ i projektowanych zapisów umowy oraz oferujemy okres
i warunki gwarancji na przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego;
3) oświadczamy, że wybór oferty:
o nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług *,
o będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył *:

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)

- nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………..
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku:…………………………………………………………………………………………
-stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie:…………………………………….……………………………………………
(* zaznaczyć właściwe)
oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych
i warunków płatności zawartych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiącym załącznik do SWZ,
oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,
oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
oświadczam, że jestem *:
mikroprzedsiębiorstwem,
małym przedsiębiorstwem,
średnim przedsiębiorstwem,
jednoosobową działalnością gospodarczą, o
sobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,
inny rodzaj,
(*zaznaczyć właściwe)
w przypadku przyznania zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach
dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-mail: ………………….,
tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie),
oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,
załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 2 – Formularz cenowy,
inne – ................................................................. .
12) oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 roku
poz. 1010 i 1649); poniżej załączam uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa*:
Wykaz zastrzeżonych dokumentów /informacji :
a) ………………………………
b) ………………………………itd.*
*załączyć uzasadnienie i wypełnić, jeśli dotyczy.

Uwaga: dokument należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę
wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek
brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji zadania
pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
prowadzonego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
o

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

o

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt …………... ustawy Pzp [podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp]. Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….…

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga: dokument należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

WYCENA OFERTOWA

LP.

NAZWA

OPIS

MIEJSCE
DOSTAWY

ILOŚĆ SZTUK
/
KOMPLETÓW

CENA
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
JEDNOSTKOWA
PODATKU
NETTO
brutto
NETTO
VAT %

Pałac
Wielopolskich

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Część I - MULTIMEDIA

1.

2.

1 komplet
Mobilny sprzęt nagłaśniający służący do
wykorzystania w sali edukacyjnej, podczas
otwarcia wernisaży, organizacji uroczystości i
wydarzeń kulturalnych w Muzeum oraz w
Zestaw mobilnego
plenerze. W skład zestawu wchodzą: 2
sprzętu nagłaśniającego
mikrofony bezprzewodowe, 2 statywy do
mikrofonów, 2 kolumny na statywach, mikser
dopasowany do zestawu, wzmacniacz
dopasowany do zestawu, odtwarzacz CD,
mp3, case, okablowanie.
1 komplet
Zestaw służący do wykorzystania podczas
zajęć edukacyjnych w Sali edukacyjnej oraz
w plenerze. W skład zestawu wchodzą:
- ekran projekcyjny - przenośny na statywie, z
możliwością regulacji wysokości,
powierzchnia max. 180x180 cm, szybki
montaż, rozwijany ręcznie lub
półautomatycznie, wysokiej jakości
Zestaw do projekcji
powierzchnia projekcyjna, matowa),
- zestaw multimedialny - tablica interaktywna
o przekątnej 70”, o wysokiej rozdzielczości,
Plug&Play, powierzchnia wytrzymała,
magnetyczna pokryta ceramiką, możliwość
stosowania pisaków suchościeralnych,
wbudowane głośniki, kabel USB i HDMI,
kabel zasilający, oprogramowanie na płycie
CD w języku polskim, wymagany system

Typ / rodzaj / model /
producent

3.

Nagłośnienie Sali
edukacyjnej dużej

4.

Kamera mikroskopowa
cyfrowa

operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, wejście
USB i HDMI, sposób montażu na ścianie lub
na stojaku (uchwyt do montażu ściennego,
mobilny statyw z regulowaną wysokością);
- projektor krótkoogniskowy do
pomieszczenia niezaciemnionego,
montowany w bliskiej odległości od tablicy
interaktywnej za pomocą uchwytu ściennego
(jasność dostosowana warunków panujących
w pomieszczeniu, automatyczna regulacja
jasności, kontrast min. 10.000:1, długa
żywotność lampy, rozdzielczość min. XGA,
wejścia USB i HDMI, oprogramowanie na
płycie CD w języku polskim);
- uchwyt do projektora z możliwością
regulacji.
1 komplet
Zestaw nagłośnienia komputerowego służący
do wykorzystania podczas zajęć
edukacyjnych: 2 kolumny stereo w obudowie
z MDF, o mocy do 50W, działające
przewodowo lub bezprzewodowo dzięki
Bluetooth 4.0, regulacja wysokich i niskich
tonów, pilot, okablowanie.
1 sztuka
Kamera cyfrowa kolorowa do podłączenia do
mikroskopu polaryzacyjnego do celów
dydaktycznych, podstawowych badań,
wykonywania zdjęć i nagrywania filmów.
Prosty montaż okularu w tubusie mikroskopu.
Rozdzielczość min. 2048x1536 pikseli. Kabel
USB, umożliwiający podłączenie do
komputera i pracę na dowolnym systemie
operacyjnym. Dołączone oprogramowanie.

Krzemionki

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Część II - MEBLE

1.

Krzesła drewniane
składane i stojaki do
przewożenia krzeseł

1 komplet
Krzesła drewniane składane, 150 sztuk. Na
potrzeby aranżacji widowni oraz organizacji
zajęć edukacyjnych. Możliwość szybkiego i
łatwego składania. Nietapicerowane.
Wykonane z drewna bukowego w kolorze

Pałac
Wielopolskich

1 komplet

0,00

2.

Stół składany 160x80

3.

Meble do
przechowywania

naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane
siedzisko wykonane z jednego kawałka
drewna, dopasowujące się do kształtu ciała.
Odpowiednio wyprofilowane oparcie krzesła,
wykonane z jednego kawałka drewna,
dopasowujące się do kształtu ciała. Lekkie,
waga max. do 4 kg.
Stojak na krzesła składane, 10 sztuk.
Wykonany także z drewna bukowego,
umożliwiające łatwe magazynowanie i
transport krzeseł.
6 sztuk
Stół składany o wymiarach blatu 160 cm x 80
cm. Blat wykonany z płyty meblowej
laminowanej o grubości ok. 18 mm w tonacji
buk/klon.
Stelaż wykonany z metalu malowanego
proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu
składane, zakończone plastikowymi
nakładkami.
Przechowywanie stołów jeden na drugim.
Możliwość łączenia stołów mechanicznie.
1 komplet
Zestaw różnych segmentów:
szafy/regały/komody do przechowywania
dokumentów, materiałów edukacyjnych,
pomocy dydaktycznych.
Płyta meblowa laminowana /drewno/metal.
Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 2 sztuki.
Wymiary max.: wys. do ok. 200 cm, szer. do
90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z
możliwością regulacji wysokości. Obudowa
szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w
kolorze antracytowym. Fronty z drewna,
lakierowane bezbarwnym lakierem lub z płyty
MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.
Regał – biblioteczka, 2 sztuki. Wymiary
regału max.: wys. do ok. 200 cm, szer. ok.
150 cm, gł. ok. 25-40 cm. Regał wykonany z
metalowego stelażu, malowanego proszkowo
w kolorze antracytu. Półki zamontowane na
stałe – 5 półek wykonanych z drewna,
lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z
płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.

Krzemionki

6 sztuk

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Stół techniczny
(całkowita długość blatu
400 cm)

5.

Regał i szafa do
przechowywania

Komoda z trzema szufladami, 1 sztuka.
Wymiary max.: wys. ok. 80 cm, szer. 120 cm,
gł. 50 cm. Obudowa i szuflady wykonane z
płyty meblowej laminowanej w kolorze
antracytowym. Fronty szuflad wykonane z
drewna lakierowanego bezbarwnym lakierem
lub z płyty MDF laminowanej imitującej
wygląd naturalnego drewna dębowego.
Konsola, 1 sztuka. Wykonana z metalowego
stelażu malowanego proszkowo w kolorze
antracytu. Blat wykonany z drewna,
lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z
płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego. Wymiary
max.: wys. ok. 70-80 cm, szer. 80-100 cm, gł.
35 cm.
Wieszak/garderoba do holu z siedziskiem, 1
sztuka. Wymiary max.: wys. ok. 180-200 cm,
szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Garderoba
wykonana z drewnianej płyty, pomalowanej
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
laminowanej imitującej wygląd naturalnego
drewna dębowego. Na płycie zamontowane
dwa rzędy haczyków na ubrania. Siedzisko w
formie szafek zamykanych. Wymiary max
siedziska.: wys. 50 cm, max. szer. 160 cm,
max. gł. 40 cm. Obudowa siedziska
wykonana z płyty meblowej laminowanej w
kolorze antracytowym. Fronty szafek
wykonane z drewna, lakierowanego
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
laminowanej imitującej wygląd naturalnego
drewna dębowego. Płyta garderoby
połączona z siedziskiem.
1 komplet
Stół techniczny, 2 sztuki. Stół wykonany z
drewnianej sklejki oraz drewnianych kozłów.
Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks.
blatu ze sklejki: gr. ok. 2 cm, dł. ok. 200 cm,
szer. ok. 90 cm.
Drewniane kozły, 6 sztuk. Kozły wykonane z
drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane
bezbarwnym lakierem
2 sztuki
Zestaw różnych segmentów: szafa/regał do
przechowywania dokumentów, materiałów
edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.

Pałac
Wielopolskich

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Pałac
Wielopolskich

2 sztuki

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Meble do
przechowywania

7.

Stół składany 180x80 (6
sztuk) wraz z wózkami
do przewożenia (2
sztuki)

Regał półotwarty, 1 sztuka. Wymiary: max.
wys. do ok. 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50
cm. Obudowa i półki wykonane z płyty
meblowej laminowanej w kolorze
antracytowym. Półki z możliwością regulacji
wysokości. Dolna część regału zamykana.
Fronty wykonane z drewna, lakierowanego
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
laminowanej imitującej wygląd naturalnego
drewna dębowego. Tył regału zabudowany.
Szafa dwudrzwiowa, 1 sztuka. Wymiary max.:
wys. do 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm.
Wewnątrz półki, z możliwością regulacji
wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty
meblowej laminowanej w kolorze
antracytowym. Fronty wykonane z drewna,
lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z
płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.
1 komplet
Różne segmenty: szafy/regały do
przechowywania dokumentów, materiałów
edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.
Płyta meblowa laminowana/drewno/metal.
Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 1 sztuka.
Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm,
gł. 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością
regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z
płyty meblowej laminowanej w kolorze
antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
Krzemionki
laminowanej imitującej wygląd naturalnego
drewna dębowego.
Regał półotwarty, 2 sztuki. Wymiary max.:
wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm.
Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej
laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z
możliwością regulacji wysokości. Dolna część
regału zamykana. Fronty wykonane z
drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem
lub z płyty MDF laminowanej imitującej
wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył
regału zabudowany.
1 komplet
Stół składany, 6 sztuk: wymiary blatu max.:
Krzemionki
dł. 180 cm, szer. 80-90 cm.

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Krzesła składane do
Sali edukacyjnej (35
sztuk)

9.

Stół techniczny
(całkowita długość blatu
600 cm)

Ławy drewniane
10. dopasowane do stołu
technicznego

Płyta meblowa laminowana o grubości ok. 18
mm w tonacji buk/klon.
Stelaż wykonany z metalu malowanego
proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu
składane, zakończone plastikowymi
nakładkami.
Przechowywanie stołów jeden na drugim.
Możliwość łączenia stołów mechanicznie.
Wózek galwanizowany (2 sztuki) do
przewożenia i przechowywania stołów
składanych. Wózek powinien pomieścić 6
sztuk stołów składanych. Czterokołowy,
posiadający hamulce. Łatwe manewrowanie
wózkiem dzięki kołom samonastawnym.
Trwałe koła wykonane z pełnej gumy.
35 sztuk
Krzesła składane. Na potrzeby organizacji
zajęć edukacyjnych.
Składane. Możliwość szybkiego i łatwego
składania. Nietapicerowane. Wykonane z
Krzemionki
drewna bukowego w kolorze naturalnym.
Odpowiednio wyprofilowane siedzisko i
oparcie krzesła, dopasowujące się do kształtu
ciała. Siedzisko wykonane z jednego kawałka
drewna. Lekkie, waga max. do 4 kg.
1 komplet
Stół techniczny, 3 sztuki. Stół wykonany z
drewnianej sklejki oraz drewnianych kozłów.
Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks.
blatu ze sklejki: grubość ok. 2 cm, dł. 200 cm, Krzemionki
szer. do ok. 160 cm.
Drewniane kozły, 9 sztuk. Kozły wykonane z
drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane
bezbarwnym lakierem.
1 komplet
Ławy, 6 sztuk. Wykonane z materiału
drewno/metal. Siedzisko wykonane z drewna
lub płyty laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego. Nogi
Krzemionki
metalowe (stelaż) pomalowane proszkowo na
kolor antracytowy. Łączna długość siedziska
ma się pokrywać z długością blatu stołu
technicznego opisanego powyżej (6x200 cm),
wys. ok. 50 cm, szer. 30 cm, gr. 2 cm.

35 sztuk

0,00

0,00

0,00

0,00

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Stół warsztatowy (2
sztuki)

2 sztuki
Stół warsztatowy, 1 sztuka. Stół roboczy o
wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm.
Stelaż wykonany z metalu malowanego
proszkowo na kolor antracytowy lub czarny.
Blat wykonany z drewna bukowego. Grubość
blatu ok. 4 cm.
Stół warsztatowy z możliwością
przechowywania, 1 sztuka. Stół roboczy o
wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm.
Stelaż wykonany z metalu malowanego
proszkowo na kolor antracytowy lub czarny.
Blat wykonany z drewna bukowego. Grubość
blatu ok. 4 cm. Przestrzeń do
przechowywania w postaci szuflad i szafek z
półkami (po 3 sztuki) zamykanych na zamek.

Krzemionki

2 sztuki

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Część III - TERMINALE I TABLICZKI BRAJLOWSKIE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI MOWY,
WZROKU I SŁUCHU

1.

2.

1 sztuka
Terminal informacyjny zewnętrzny,
zamontowany na stojaku ze stali nierdzewnej,
zgodnie z przepisami o dostępności. Terminal
składa się z planu tyflograficznego
wykonanego z trwałego materiału odpornego
na działanie promieni UV, obudowy ze stali
nierdzewnej oraz części elektronicznej
pozwalającej na odtwarzanie komunikatów
Zewnętrzny terminal
dźwiękowych i głosowych po naciśnięciu
informacyjny z opisem w przycisku. Plan w postaci czytelnej grafiki z
Krzemionki
języku brajla
elementami wypukłymi wraz z legendą.
Informacje przekazywane za pomocą opisów
w języku brajla oraz dźwięku. Format
terminala powinien być dostosowany do
przestrzeni eksponowanej na nim. Plan
powinien zawierać informacje o obiekcie,
przestrzeniach ogólnodostępnych, drogach
komunikacji, otoczeniu. Zamawiający
dostarczy wszelkich danych potrzebnych do
wykonania terminala.
Tabliczki wykonane z tworzywa o wysokiej
Pałac
Tabliczki brajlowskie
trwałości, odpornego na działanie promieni
Wielopolskich
UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Do

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

20 sztuk

0,00

0,00

0,00

0,00

zamontowania wewnątrz i na zewnątrz
budynku. Format tabliczek dostosowany do
informacji, które mają być na nich
przedstawione. Odbiorcami będą osoby z
niepełnosprawnością wzroku, jak i widzące.
Informacje prezentowane są za pomocą
grafiki, czarnodruku, brajla, elementów
wypukłych. Tabliczki zamontowane zgodnie z
przepisami o dostępności.
Tabliczka z wypukłym planem, 3 sztuki.
Rozmiar min. A3. Na tabliczkach powinny się
znaleźć podstawowe informacje o
pomieszczeniach w przestrzeni danej
kondygnacji Pałacu (plan piwnic, parteru i I
piętra) oraz najistotniejsze elementy, w tym
przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi
komunikacji pionowej i poziomej. Czytelna
grafika wraz z legendą opisującą wszystkie
oznaczenia i symbole, wypukłe elementy oraz
nadruk w brajlu, a także informacja dla osób
widzących. Tabliczki zamontowane na
ścianach wewnątrz budynku.
Tabliczka informacyjna, ok.15 sztuk. Wymiary
10 cm x 20 cm. Tabliczki do zamontowania
na ścianach wewnątrz budynku, obok drzwi
do pomieszczeń biurowych, sal
wystawowych, toalet, windy itp. W przypadku
oznaczenia toalet tekst będzie połączony z
grafiką (toaleta dla niepełnosprawnych).
Tabliczki transparentne z poddrukiem.
Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny
być przeźroczyste, aby nie zasłaniały tekstu
czy grafik.
Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.
Do zamontowania przy drzwiach wejściowych
Pałacu, zawierająca informacje o godzinach
otwarcia obiektu. Tabliczka transparentna z
poddrukiem. Wypukłe punkty (brajlowskie
litery) powinny być przeźroczyste, aby nie
zasłaniały tekstu czy grafik.
Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.
Do zamontowania przy drzwiach wejściowych
do biblioteki, zawierająca informacje o
godzinach otwarcia. Tabliczka transparentne
z poddrukiem. Wypukłe punkty (brajlowskie
litery) powinny być przeźroczyste, aby nie
zasłaniały tekstu czy grafik.

3.

Zewnętrzna
przestrzenna makieta
wioski z opisem w
języku brajla

4.

Zewnętrzna
przestrzenna makieta
Pałacu Wielopolskich z
opisem w języku brajla

1 sztuka
Makieta zewnętrzna dotykowa
przedstawiająca teren zrekonstruowanej
wioski neolitycznej wraz z otoczeniem.
Makieta zamontowana na solidnym stojaku
ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o
dostępności. Powinna przedstawiać w sposób
realistyczny rekonstrukcje chat oraz inne
elementy, w tym przyrodnicze (niektóre
drzewa), zapewniając odpowiednie warunki
Krzemionki
percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie
należy umieścić podpis w języku brajla z
krótką informacją o obiekcie. Wykonana z
trwałego materiału odpornego na działanie
promieni UV. Elementy makiety wykonane w
formie odlewu, druku 3D lub ręcznie.
Zamawiający dostarczy wszelkich danych
potrzebnych do wykonania makiety
(dokumentację techniczną itp.).
1 sztuka
Makieta zewnętrzna dotykowa
przedstawiająca budynek Pałacu
Wielopolskich wraz fragmentem otaczającego
go parku. Makieta zamontowana na solidnym
stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z
przepisami o dostępności. Powinna
przedstawiać w sposób realistyczny budynek
oraz jego najbliższe otoczenie, zapewniając
Pałac
odpowiednie warunki percepcji dla osób
Wielopolskich
niewidzących. Na makiecie należy umieścić
podpis w języku brajla z krótką informacją o
obiekcie. Wykonana z trwałego materiału
odpornego na działanie promieni UV.
Elementy makiety wykonane w formie
odlewu, druku 3D lub ręcznie.
Zamawiający dostarczy wszelkich danych
potrzebnych do wykonania makiety
(dokumentację techniczną itp.).

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

Część IV - POMOCE EDUKACYJNE

1.

Zestaw elementów do
ścieżki edukacyjnej

Wszystkie elementy zestawu powinny być
spójne. Na tablicach umieszczone logotypy
muzeum.
Tablica edukacyjna dźwiękowa o tematyce
ptaki występujące w parkach, 1 sztuka.
Wykonana z trwałego materiału odpornego
na promieniowanie UV. Oprawiona w
drewnianą ramę. Tablica będzie
wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także
na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku.
Źródło zasilania – 230V i akumulator
pozwalający na pracę w terenie. Wbudowane
głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami.
Wymiary planszy ok. 100 cm x 75 cm. Do
tablicy dołączony drewniany stelaż, z
możliwością przenoszenia (drewniana
sztaluga) oraz karty / broszura z opisami
gatunków. Tablica powinna zawierać w dużej
części kolorowe schematy, rysunki, szkice itp.
Powinna zawierać minimum tekstu.
Tablica edukacyjna „Ptasi zegar”, 1 sztuka.
Na tarczy zegarowej umieszczone różne
gatunki ptaków. Plansza pokazuje godziny
Pałac
budzenia się ptaków wraz z krótkim opisem
Wielopolskich
gatunków. Wymiary 100 cm x 75 cm.
Wykonana z lekkiego oraz trwałego materiału
odpornego na promieniowanie UV (np. PVC).
Tablica będzie wykorzystywana w sali
edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas
zajęć na terenie parku. Do tablicy dołączony
stelaż (drewniana sztaluga). Tablica powinna
zawierać w dużej części kolorowe schematy,
rysunki, szkice, itp. Powinna zawierać
minimum tekstu.
Tablica edukacyjna o tematyce parkowej
(gatunki drzew i krzewów występujące w
parkach, założenia parkowe, ekosystem
parku, ssaki występujące w parkach, owady
występujące w parkach itp.), 10 sztuk. Tablice
będą wykorzystywane w sali edukacyjnej, a
także na zewnątrz podczas zajęć na terenie
parku. Wykonane z lekkiego oraz trwałego
materiału, odpornego na promieniowanie UV
(np. PVC). Wymiary 100 cm x 75 cm. Do
każdej tablicy drewniany stelaż, z
możliwością przenoszenia (sztaluga, 10
sztuk). Do zestawu dołączona torba. Tablice

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Zestaw elementów do
strefy edukacyjnorekreacyjnej

powinny zawierać w dużej części kolorowe
schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny
zawierać minimum tekstu.
Gra edukacyjna memory, 4 komplety.
Tematyka różna (kwiaty, ssaki, drzewa,
owady itp.). Elementy wykonane z drewna lub
wydrukowane na kartach. Rozmiar karty /
drewnianej płytki ok. 5 cm x 5 cm.
Koło wiedzy, 1 sztuka. Mobilna gra o
tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp.
Elementy wykonane z drewna. Nadruk
odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Komplet wraz ze
stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150
cm. Koło o średnicy ok. 60 cm zamontowane
do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie
służą drewniane kołki przymocowane do
powierzchni koła. W zestawie karty/broszura
z pytaniami i odpowiedziami dla danej
kategorii
Zestaw różnych gatunków motyli, 1 sztuka. W
zestawie ok. 20 elementów wykonanych z
drewna, przedstawiające gatunki motyli
występujących w Polsce. Na jednej stronie
nadruk, na drugiej stronie nazwa z krótkim
opisem. Do zestawu dołączone
karty/broszura z opisem gatunków motyli. Do
zestawu dołączona drewniana skrzynka lub
woreczek do przechowywania elementów.
Wszystkie elementy zestawu powinny być
spójne. Na tablicach umieszczone logotypy
muzeum.
Tablica edukacyjna zewnętrzna, 4 sztuki.
Tablice zawierają opis różnych gatunków
drzew, owadów, grzybów jadalnych i
trujących oraz ziół i owoców występujących w
rezerwacie Krzemionki. Materiał, z którego
wykonane będą tablice oraz nadruk powinny
Krzemionki
być odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Wymiary maksymalne
120 cm x 90 cm. Tablice zamontowane na
drewnianych konstrukcjach w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Rozmiar
konstrukcji dopasowany do wielkości tablicy.
Drewniany stelaż z daszkiem dwuspadowym,
osadzony na dwóch słupach o średnicy ok.
12 cm. Plansze zamocowane na wpust.

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Tablice powinny zawierać w dużej części
kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp.
Powinny zawierać minimum tekstu.
Tablica edukacyjna dźwiękowa zewnętrzna,
12 sztuk. Opis różnych gatunków ptaków
zamieszkujących rezerwat ze zdjęciami
(drozd śpiewak, dudek, dzierzba, gąsiorek,
dzięcioł średni, lelek kozodój, muchówka
żałobna, pierwiosnek, pleszka, puszczyk
zwyczajny, rudzik, świergotek drzewny,
zięba). Materiał, z którego wykonane będą
tablice oraz nadruk powinny być odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Tablice będą zamontowane na zewnątrz w
istniejącej drewnianej obudowie. Źródło
zasilania – 230V. Wbudowane głośniki.
Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary
planszy 60 cm x 70 cm. Tablice powinny
zawierać w dużej części kolorowe schematy,
rysunki, szkice itp. Powinny zawierać
minimum tekstu.
Tropy zwierząt, 2 komplety. Dwa różne
zestawy tropów dzikich zwierząt (ssaków i
ptaków) zamieszkujących głównie lasy.
Wykonane z trwałego materiału, w skali 1:1.
Zestawy przechowywane w drewnianych
skrzynkach lub woreczkach.
Drewniane klocki sześcienne do układania z
nadrukiem, 4 komplety. Sześcienne klocki o
wymiarach 4 cm x 4 cm x 4 cm. Wykonane z
drewna, z nadrukiem. W każdym komplecie
możliwość ułożenia 6 ilustracji. 1 komplet
przedstawiający gatunki grzybów, 1 komplet
przedstawiający gatunki drzew, 1 komplet
przedstawiający gatunki ssaków, 1 komplet
przedstawiający gatunki kwiatów.
Makiety drewniane, 3 komplety. Wykrojone z
drewna. Mocowane na podstawce, z nazwą
gatunku. Zestaw makiet (1 komplet)
przedstawiających min. 10 gatunków drzew
występujących w lasach. Na jednej stronie
grafika z danym gatunkiem, a na drugiej
nazwa gatunku z nadrukiem liści i nasion.
Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających
min. 10 gatunków grzybów jadalnych i
trujących. Na jednej stronie grafika z danym
gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.

3.

Zestaw elementów
ścieżki edukacyjnej
(tablice)

Zestaw makiet (1 komplet) przestawiających
min. 10 gatunków zwierząt zamieszkujących
lasy. Na jednej stronie grafika z danym
gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.
Dendrofon, 1 sztuka. Konstrukcja do
prezentowania właściwości rezonansowych
drewna. Konstrukcja o wymiarach ok. 200 cm
x 150 cm do zamontowana na stałe w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonana w drewnianym stelażu z daszkiem
dwuspadowym, na dwóch słupach o średnicy
ok. 12 cm. W górnej części zamocowana na
wpust plansza, pokazująca grafiki gatunków
drzew wykorzystanych w dendrofonie,
opisująca ich właściwości oraz ciekawostki
dotyczące wykorzystania drewna. Materiał, z
którego wykonana będzie tablica oraz nadruk
powinien być odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Poniżej
między dwiema poprzeczkami zamontowane
na prowadnicach ze stali nierdzewnej
drewniane deski (8 sztuk) pochodzące z
różnych gatunków drzew. Zestaw uzupełnia
drewniana pałka do wydobywania dźwięku z
drewnianych desek.
Koło wiedzy, 1 sztuka. Mobilna gra o
tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp.
wykorzystywana w Sali edukacyjnej lub do
zajęć w terenie. Elementy wykonane z
drewna. Nadruk odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet
wraz ze stojakiem. Wysokość całej
konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60
cm zamontowane do słupka z podstawą. Do
kręcenia w pionie służą drewniane kołki
przymocowane do powierzchni koła. W
zestawie karty/broszura z pytaniami i
odpowiedziami dla danej kategorii
1 komplet
Wszystkie elementy powinny być spójne. Na
tablicach umieszczone logotypy muzeum.
Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna,
10 sztuk. Tablice zawierają opis gatunków
Krzemionki
roślin chronionych występujących w
rezerwacie Krzemionki (dzwonecznik wonny,
obuwik pospolity, wawrzynek główkowy, lilia
złotogłów, buławnik czerwony, zawilec

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa,
kostrzewa ametystowa, miodownik
melisowaty, barwinek pospolity). Materiał, z
którego wykonane będą tablice oraz nadruk
powinny być odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice
powinny być lekkie. Wymiary 70cm x 50cm.
Do zestawu dołączony drewniany stelaż z
możliwością przenoszenia (drewniana
sztaluga) oraz torba. Tablice powinny
zawierać w dużej części kolorowe schematy,
rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać
minimum tekstu.
Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna,
10 sztuk. Tablice zawierają opis różnych
gatunków ssaków zamieszkujących las
(sarna, dzik, zając, ryjówka, wiewiórka, jeż,
łasica, lis, borsuk, nietoperz) występujących
w rezerwacie. Materiał, z którego wykonane
będą tablice oraz nadruk powinny być
odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Tablice powinny być
lekkie. Wymiary maksymalne 70 cm x 50 cm.
Do każdej tablicy drewniany stelaż, z
możliwością przenoszenia (drewniana
sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu dołączona
torba. Tablice powinny zawierać w dużej
części kolorowe schematy, rysunki, szkice,
itp. Powinny zawierać minimum tekstu.
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Część V - WYPOSAŻENIE SAL EDUKACYJNYCH

1.

Zestaw do
rozpoznawania skał i
minerałów

30 kompletów
Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów
zawierający buteleczkę z kroplomierzem,
magnes, płytki do wykonywania rys, gwóźdź,
lupę oraz 9 minerałów do badania twardości
w skali Mohsa. Do każdego zestawu
opakowanie (tekturowe lub materiałowy
worek).

Krzemionki

30 kompletów

0,00

2.

3.

4.

5.

1 komplet
Kolekcja okazów różnych rodzajów skał (min.
50 sztuk), minerałów (min. 20 sztuk) i
skamieniałości (min. 30 sztuk). Okazy
Kolekcja skał,
umieszczone w drewnianych pudełkach z
minerałów i
przegródkami. Do zestawów dołączony opis
skamieniałości
okazu wraz z indeksem (indeksy 1-50,
nazwa).
Wielkość pojedynczego okazu nie mniejsza
niż 2 cm.
1 sztuka
Mikroskop do obserwacji skał, minerałów,
preparatów w świetle spolaryzowanym
przechodzącym i odbitym.
Czteroobiektywowy. Wyposażony w stolik
obrotowy z podziałką, umożliwiający
przemieszczanie próbki. Głowica
trinokularowa pozwalająca na podłączenie
kamery mikroskopowej cyfrowej. Okulary 2
Mikroskop polaryzacyjny
szt. z regulacją dioptrii, w tym okular z
z okularem cyfrowym
podziałką mikrometryczną i krzyżem. Źródło
oświetlenia halogen max. do 30W
(opcjonalnie LED 3W). Filtry polaryzacyjne
(polaryzator i analizator). Zestaw
kompensatorów do obserwacji w świetle
przechodzącym. Lusterko. Filtry zielony i
niebieski. Kabel zasilający. Pokrowiec.
Oprogramowanie. Instrukcja w języku
polskim.
1 sztuka
Koło garncarskie klasyczne wykonane z
drewna oraz elementów metalowych
(konstrukcja). Napęd nożny. Średnica koła
zamachowego ok. 70 cm. Ławeczka
Koło garncarskie
zamontowana na wysokości ok. 60 cm.
klasyczne (nożne)
Toczek, najlepiej drewniany, zamontowany
na wysokości pozwalającej na swobodną
pracę. Średnica toczka ok. 25 – 30 cm. Półka
na przybory oraz do odkładania gotowych
prac.
1 komplet
Drewniane toczki garncarskie, 10 sztuk. Do
Toczki dla dzieci (10
modelowania prac ceramicznych. Średnica
sztuk)
ok. 30 cm, wysokość ok. 5 cm. Tarcza toczka
osadzona na łożyskach, dzięki czemu łatwo
ją obrócić.

Krzemionki

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

Krzemionki

1 komplet

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Piec garncarski
elektryczny

8.

Wózek platformowy

1 sztuka
Piec kręgowy do wypału ceramiki
dostosowany do potrzeb edukacji muzealnej.
Pojemność ok. 120 l. Średnica ok. 80 cm,
wysokość do ok. 120 cm. Podstawowy
programator do ustawiania programów
wypalania biskwitów oraz szkliw. W
komplecie półki (min. 4 sztuki), cylindry
(podpórki do półek) o różnych wysokościach
(od 3cm do 20 cm) oraz metalowa
podstawka. Zasilanie 400V. Dołączona
instrukcja w języku polskim.
2 sztuki
Wózek platformowy wykonany z aluminium.
Nie posiadający ram bocznych.
Przeznaczony do przewożenia ciężkich
rzeczy. Nośność 300 kg. Wymiary platformy:
dł. ok. 120 cm, szer. ok. 60 cm. Ze względu
na przeznaczenie platforma powinna być
trwała, a koła wytrzymałe, wykonane z pełnej
gumy. Ergonomiczny uchwyt.

Krzemionki

1 sztuka

0,00

0,00

0,00

0,00

Pałac
Wielopolskich,
Krzemionki

2 sztuki

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

ŁĄCZNIE

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(*na każdą część zamówienia będzie zawierana odrębna umowa)

Umowa nr ………………………..
na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali
i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji
zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, NIP 6611033606, REGON 291233313 zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr. Andrzeja Przychodniego
a ………………………, wpisanym do CEIDG / Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu:
…….., NIP: ………., REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ………..
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem oraz odpowiednio: rozmieszczeniem,

2.
3.

4.
5.
6.

7.

montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego,
przedmiotu zamówienia – część ……………. (część zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy).
Szczegółowy opis przedmiotu dostawy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy (nieużywany, rok
produkcji min. 2019), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu.
Wykonawca oświadcza, że żaden element ani żadna część przedmiotu zamówienia nie jest
rekondycjonowana, powystawowa oraz wykorzystywana wcześniej
przez inny podmiot
a oferowane produkty posiadają wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów,
z których będą wykonane.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry
techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SWZ.
Dostawa obejmuje także transport wraz z wniesieniem oraz odpowiednio: rozmieszczeniem,
montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego,
kosztem i staraniem Wykonawcy do obiektów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed uszkodzeniem,
czynnikami pogodowymi, itp. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów w czasie transportu
ponosi Wykonawca.
Dostawy należy dokonać w sposób niezakłócający działalności Muzeum i po wcześniejszym
ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób
niepowołanych.

§2
1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.
2. Termin końcowy i dostawy uznaje się za zakończone wraz podpisaniem bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego.
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego odbioru, który nastąpi poprzez
podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu z zastrzeżeniami
skutkować będzie koniecznością niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 7 dni, usunięcia
stwierdzonych wad w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku za termin wykonania umowy
przyjęty będzie termin jego wykonania potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez
zastrzeżeń.
4. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu jego wniesienia
oraz odpowiednio: rozmieszczenia, podłączenia i uruchomienia i podpisania przez Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, atesty, dokumenty gwarancyjne, świadectwa
i zaświadczenia dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności deklaracje zgodności wystawione
przez producenta. Brak przedłożenia ww. dokumentów oznaczać będzie, iż Wykonawca nie
wykonał przedmiotu umowy należycie, a w efekcie odstąpienie przez Zamawiającego od dokonania
czynności odbioru.
§3
1. W przypadku wyrządzenia szkód podczas wniesienia lub prac związanych z rozmieszczeniem,
podłączeniem lub uruchomieniem przedmiotu umowy, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje
się do ich natychmiastowego usunięcia, nie później niż w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia.
2. Niedotrzymanie warunków z ust 1. spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we
własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi :

wartość bez kwoty podatku VAT: .......... złotych (słownie: .................................. złotych
.../100),

podatek VAT według stawki …….. %, tj.: ................... złotych (słownie: .................... złotych
.../100),

wartość z kwotą podatku VAT: .................... złotych (słownie: ............................... złotych
.../100)
za część…………. zamówienia
zgodnie z ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy za część
…………….. zamówienia wraz z transportem, wniesieniem, rozmieszczeniem, montażem,
podłączeniem i uruchomieniem oraz innymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
czynnościami.
3. Wynagrodzenie *, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy
i obejmuje także wynagrodzenie za:
1) przekazanie oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
przedmiotu dostawy,
2) udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z praw autorskich majątkowych do
oprogramowania użytkowego dla danego przedmiotu dostawy;
3) dostarczenie licencji dla oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
przedmiotu dostawy objętego niniejszą umową, na warunkach określonych przez producenta;
4) przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów, innych aniżeli programy
komputerowe, dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy, na wszelkich polach
eksploatacji objętych umową, w tym także prawa za korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami tych utworów oraz udzielenie upoważnienia do ich zmian i modyfikacji.
(* w zakresie praw autorskich dotyczy części III, IV zamówienia, w zakresie licencji dotyczy części
I, III, IV, V zamówienia)

4. Celem rozliczenia przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu i odbiorze
dostawy na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, który stanowić
będzie załącznik do wystawionej faktury.
5. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej
doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę właściwych protokołów
odbioru.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela na cały przedmiot dostawy gwarancji na okres ……………………. (zgodnie
z treścią oferty) miesięcy, liczony od odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy za część
……………….. zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się do usunięcia usterek, wad
jakościowych, materiałowych i konstrukcyjnych lub związanych z niespełnianiem funkcji
użytkowych czy rozmieszczeniem, podłączeniem lub uruchomieniem przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może wyznaczyć dłuższy, niezbędny dla usunięcia usterek lub wad, termin.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili dokonywania odbioru jak i powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, o ile ujawnią się w okresie gwarancji.
3. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w ww. terminie lub w przypadku dwukrotnego
nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany
produktu wadliwego na produkt wolny od wad w terminie 14 dni. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może wyznaczyć dłuższy, niezbędny dla dokonania wymiany, termin. Termin do
wymiany produktu wadliwego będzie biegł od daty upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub od
daty zgłoszenia przez Zamawiającego, iż wada nie została skutecznie usunięta.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi
za wady fizyczne lub prawne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia przez
okres 2 lat liczony od odbioru po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wszelkie koszty związane realizacją gwarancji, w tym koszty związane z dostarczeniem wadliwego
produktu do siedziby Wykonawcy oraz jego dostarczeniem ponownie do obiektu Zamawiającego,
ponosi Wykonawca, przy czym usługa gwarancyjna świadczona będzie w obiekcie Zamawiającego
a tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to technicznie niemożliwe, poza tym obiektem.
6. W przypadku niewypełnienia warunków gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający będzie też
uprawniony do usunięcia usterek lub wad w drodze naprawy przez podmiot trzeci na ryzyko i koszt
Wykonawcy, zachowując pozostałe uprawnienia wynikające z umowy. Wykonawca pokryje koszty
z tym związane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań z wynikających umowy.
2. Wykonawca, za wyjątkiem, gdy postawę naliczenia kar umownych stanowią jego zachowania
niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku:
1) Odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, chyba że przyczyny odstąpienia od
umowy nie stanowiły okoliczności leżące po stronie Wykonawcy, lub za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
2) Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która
pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, albo też nie zapewnia
osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z Załącznika
nr 3 do SWZ i użytkowych przedmiotu umowy.
3) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu

3.

4.

5.

6.
7.
8.

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, jednak nie więcej
niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
4) Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego
dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 20%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
5) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 2 i 3 umowy,
jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych
powyżej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, chyba że nie ponosi za nie
odpowiedzialności oraz z wyłączeniem okoliczności wskazanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy.
Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej
Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności
Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.
Ponadto stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tytułów nie objętych
karami umownymi.
§7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie dla części …. zamówienia w formie ……. .
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w Rozdziale XVII SWZ.
4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu dostawy.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 30%
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady lub gwarancji – (w zależności od tego, który z terminów upłynie później).
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, zamawiający zamieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa powyżej, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
§8

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny
leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania lub przekazania miejsca
realizacji/dostawy, oraz inne, niezawinione przez Strony przyczyny, spowodowane przez
tzw. siłę wyższą (zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można
było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: pożar, powódź, wojna, stan
wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej),
2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego
elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności
w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po
przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym, że cena
wskazana w Formularzu cenowym nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie
mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, nie
stanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez zawarcie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany niedotyczące postanowień umownych, np. z przyczyn organizacyjnych skutkujące
koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w umowie, nie wymagają zawarcia
pisemnego aneksu do umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie
Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
§9*
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy, w przypadku
powstania w wyniku wykonania niniejszej umowy utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do tych utworów na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
4) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana
układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Utworze, w najszerszym
dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach
eksploatacji, jak też eksploatację Utworu z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego
(prawa zależne),
5) wykorzystywanie Utworu do celów promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży,
a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego,
a Zamawiający nabywa, prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
opracowań utworu/ów na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy, Zamawiający nabywa również własność
egzemplarza/y, na których utwór utrwalono.
4. Wykonawca zapewnia, że przed przeniesieniem praw autorskich majątkowych i innych praw
określonych w umowie prawa takie przysługiwały wyłącznie na jego rzecz, jak też nie były
obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. W przypadku gdy Wykonawca posługiwał się przy
realizacji umowy osobami trzecimi, Wykonawca zapewnia, że uzyskał od tych osób prawa oraz

upoważnienia niezbędne do wykonania zobowiązań przyjętych w umowie. Wykonawca,
w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego przez osoby trzecie
z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, pokryje wszelkie koszty (szkodę
w pełnej wysokości) jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami osób trzecich.
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystać wobec Zamawiającego z autorskich praw
osobistych oraz wyraża zgodę na wykonywanie tych praw przez Zamawiającego oraz zapewnia,
że ani on, ani inni twórcy, nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworu, w zakresie
nienaruszalności treści i formy Utworu, jego wykorzystania oraz w zakresie nadzoru nad sposobem
korzystania z Utworu, oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności,
w stosunku do Zamawiającego.
*dotyczy części III, IV zamówienia
§ 10*
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z Oprogramowaniem
niezbędnym do korzystania z przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem na warunkach
opisanych w SWZ oraz zobowiązuje się udzielić na nie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie
licencji lub zagwarantować udzielenie licencji przez podmiot uprawniony.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że licencje udzielone na Oprogramowanie zapewnią
Zamawiającemu trwałość korzystania z tego oprogramowania, zarówno w toku trwania Umowy, jak
i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny.
3. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Oprogramowanie przewidziane
w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do
wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni termin jej wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem
przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie
prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania
Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni.
Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności i zawierać
wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku
niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych
naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji
wynosi jeden rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
5. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza
i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. Wykonawca
zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie licencji. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za kontrolowanie nienaruszania przez Zamawiającego warunków udzielonych licencji. Wykonawca
oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady
wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach.
6. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa
w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za
Oprogramowanie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia
(w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą
eksploatację przedmiotu dostawy.
*dotyczy części I, III, IV, V zamówienia
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.
3. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Zamawiającego:
-…………………………………………………………………………………………………(numer
telefonu, adres e-mail)

Osoby uprawione do kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Wykonawcy:
-…………………………………………………………………………………………………(numer
telefonu, adres e-mail)
§ 12
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z załącznikami,
2) załącznik nr 2 – SWZ z załącznikami.

...............................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i instalacja przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego urządzeń oraz wyposażenia, w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” zgodnie z wykazem.
2. W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania:
a) odpowiednio

wykonanie

lub

zakup

elementów

wyposażenia,

urządzeń,

materiałów

dydaktycznych;
b) dostarczenie elementów zamówienia;
c) odpowiednio montaż, instalacja, rozmieszczenie elementów wyposażenia, urządzeń i sprzętu
multimedialnego;
d) przekazanie pełnej dokumentacji elementów wyposażenia oraz urządzeń umożliwiającej
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, konserwację, serwis, modyfikacje, instrukcje obsługi;
e) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu użytkowania elementów
wyposażenia oraz urządzeń.
3. Wykaz elementów wyposażenia:
CZĘŚĆ I – MULTIMEDIA
L.P

1.

Opis (minimalne wymagania)
* Zamawiający dopuszcza +/-10 % różnicy w podanych wymiarach.

Miejsce

Nazwa

Pałac
Wielopolskich

Zestaw mobilnego sprzętu
nagłaśniającego

1 komplet
Mobilny sprzęt nagłaśniający służący do wykorzystania w sali
edukacyjnej, podczas otwarcia wernisaży, organizacji uroczystości i
wydarzeń kulturalnych w Muzeum oraz w plenerze. W skład zestawu
wchodzą: 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 statywy do mikrofonów, 2
kolumny na statywach, mikser dopasowany do zestawu, wzmacniacz
dopasowany do zestawu, odtwarzacz CD, mp3, case, okablowanie.

2.

Zestaw do projekcji

3.

Nagłośnienie Sali
edukacyjnej dużej

1 komplet
Krzemionki
Zestaw służący do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych w Sali
edukacyjnej oraz w plenerze. W skład zestawu wchodzą:
- ekran projekcyjny - przenośny na statywie, z możliwością regulacji
wysokości, powierzchnia max. 180x180 cm, szybki montaż, rozwijany
ręcznie lub półautomatycznie, wysokiej jakości powierzchnia
projekcyjna, matowa),
- zestaw multimedialny - tablica interaktywna o przekątnej 70”, o
wysokiej rozdzielczości, Plug&Play, powierzchnia wytrzymała,
magnetyczna pokryta ceramiką, możliwość stosowania pisaków
suchościeralnych, wbudowane głośniki, kabel USB i HDMI, kabel
zasilający, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim,
wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, wejście USB
i HDMI, sposób montażu na ścianie lub na stojaku (uchwyt do
montażu ściennego, mobilny statyw z regulowaną wysokością);
- projektor krótkoogniskowy do pomieszczenia niezaciemnionego,
montowany w bliskiej odległości od tablicy interaktywnej za pomocą
uchwytu ściennego (jasność dostosowana warunków panujących w
pomieszczeniu, automatyczna regulacja jasności, kontrast min.
10.000:1, długa żywotność lampy, rozdzielczość min. XGA, wejścia
USB i HDMI, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim);
- uchwyt do projektora z możliwością regulacji.
Krzemionki
1 komplet

4.

Kamera mikroskopowa
cyfrowa

Zestaw nagłośnienia komputerowego służący do wykorzystania
podczas zajęć edukacyjnych: 2 kolumny stereo w obudowie z MDF o
mocy do 50W, działające przewodowo lub bezprzewodowo dzięki
Bluetooth 4.0, regulacja wysokich i niskich tonów, pilot, okablowanie.
1 sztuka
Kamera cyfrowa kolorowa do podłączenia do mikroskopu
polaryzacyjnego do celów dydaktycznych, podstawowych badań,
wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Prosty montaż okularu w
tubusie mikroskopu. Rozdzielczość min. 2048x1536 pikseli. Kabel
USB, umożliwiający podłączenie do komputera i pracę na dowolnym
systemie operacyjnym. Dołączone oprogramowanie.

Krzemionki

CZĘŚĆ II – MEBLE
Miejsce
L.P.

1.

2.

3.

Nazwa

Krzesło drewniane
składane

Stół składany 160x80

Meble do przechowywania
na wymiar

Opis (minimalne wymagania)
1 komplet
Krzesła drewniane składane, 150 sztuk. Na potrzeby aranżacji
widowni oraz organizacji zajęć edukacyjnych. Możliwość szybkiego i
łatwego składania. Nietapicerowane. Wykonane z drewna bukowego
w kolorze naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko
wykonane z jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu
ciała. Odpowiednio wyprofilowane oparcie krzesła, wykonane z
jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu ciała. Lekkie,
waga max. do 4 kg.
Stojak na krzesła składane, 10 sztuk. Wykonany także z drewna
bukowego, umożliwiające łatwe magazynowanie i transport krzeseł.
6 sztuk
Stół składany o wymiarach blatu 160 cm x 80 cm. Blat wykonany z
płyty meblowej laminowanej o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon.
Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor
antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi
nakładkami.
Przechowywanie stołów jeden na drugim.
Możliwość łączenia stołów mechanicznie.
1 komplet
Zestaw różnych segmentów: szafy/regały/komody do
przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy
dydaktycznych.
Płyta meblowa laminowana /drewno/metal.
Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 2 sztuki. Wymiary max.: wys. do ok.
200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością
regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej
laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.
Regał – biblioteczka, 2 sztuki. Wymiary regału max.: wys. do ok. 200
cm, szer. ok. 150 cm, gł. ok. 25-40 cm. Regał wykonany z
metalowego stelażu, malowanego proszkowo w kolorze antracytu.
Półki zamontowane na stałe – 5 półek wykonanych z drewna,
lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej
imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.
Komoda z trzema szufladami, 1 sztuka. Wymiary max.: wys. ok. 80
cm, szer. 120 cm, gł. 50 cm. Obudowa i szuflady wykonane z płyty
meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty szuflad
wykonane z drewna lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty
MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.
Konsola, 1 sztuka. Wykonana z metalowego stelażu malowanego
proszkowo w kolorze antracytu. Blat wykonany z drewna,
lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej
imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Wymiary max.: wys.
ok. 70-80 cm, szer. 80-100 cm, gł. 35 cm.
Wieszak/garderoba do holu z siedziskiem, 1 sztuka. Wymiary max.:
wys. ok. 180-200 cm, szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Garderoba
wykonana z drewnianej płyty, pomalowanej bezbarwnym lakierem lub
z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna
dębowego. Na płycie zamontowane dwa rzędy haczyków na ubrania.
Siedzisko w formie szafek zamykanych. Wymiary max siedziska.:
wys. 50 cm, max. szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Obudowa siedziska
wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym.
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4.

5.

6.

7.

8.

Stół techniczny (całkowita
długość blatu 400 cm)

Regał i szafa do
przechowywania

Meble do przechowywania

Stół składany 180x80 (6
sztuk) wraz z wózkami do
przewożenia (2 sztuki)

Krzesła składane do Sali
edukacyjnej

9.

Stół techniczny (całkowita
długość blatu 600 cm)

10.

Ławy drewniane
dopasowane do stołu
technicznego

Fronty szafek wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym
lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego
drewna dębowego. Płyta garderoby połączona z siedziskiem.
1 komplet
Stół techniczny, 2 sztuki. Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz
drewnianych kozłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks.
blatu ze sklejki: gr. ok. 2 cm, dł. ok. 200 cm, szer. ok. 90 cm.
Drewniane kozły, 6 sztuk. Kozły wykonane z drewna, w kolorze
naturalnym, lakierowane bezbarwnym lakierem
2 sztuki
Zestaw różnych segmentów: szafa/regał do przechowywania
dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.
Regał półotwarty, 1 sztuka. Wymiary: max. wys. do ok. 200 cm, szer.
do 90 cm, gł. do 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej
laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji
wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z
drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył
regału zabudowany.
Szafa dwudrzwiowa, 1 sztuka. Wymiary max.: wys. do 200 cm, szer.
do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji
wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w
kolorze antracytowym. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.
1 komplet
Różne segmenty: szafa i regał do przechowywania dokumentów,
materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.
Płyta meblowa laminowana/drewno/metal.
Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 1 sztuka. Wymiary max.: wys. ok.
180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością
regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej
laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane
bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd
naturalnego drewna dębowego.
Regał półotwarty, 2 sztuki. Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90
cm, gł. 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej
laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji
wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z
drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF
laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył
regału zabudowany.
1 komplet
Stół składany, 6 sztuk: wymiary blatu max.: dł. 180 cm, szer. 80-90
cm
Płyta meblowa laminowana o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon.
Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor
antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi
nakładkami.
Przechowywanie stołów jeden na drugim.
Możliwość łączenia stołów mechanicznie.
Wózek galwanizowany (2 sztuki) do przewożenia i przechowywania
stołów składanych. Wózek powinien pomieścić 6 sztuk stołów
składanych. Czterokołowy, posiadający hamulce. Łatwe
manewrowanie wózkiem dzięki kołom samonastawnym. Trwałe koła
wykonane z pełnej gumy.
35 sztuk
Krzesła składane. Na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych.
Składane. Możliwość szybkiego i łatwego składania. Nietapicerowane.
Wykonane z drewna bukowego w kolorze naturalnym. Odpowiednio
wyprofilowane siedzisko i oparcie krzesła, dopasowujące się do
kształtu ciała. Siedzisko wykonane z jednego kawałka drewna.
Lekkie, waga max. do 4 kg.
1 komplet
Stół techniczny, 3 sztuki. Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz
drewnianych kozłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks.
blatu ze sklejki: grubość ok. 2 cm, dł. 200 cm, szer. do ok. 160 cm.
Drewniane kozły, ilość należy dostosować do długości stołu. Kozły
wykonane z drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane bezbarwnym
lakierem.
1 komplet
Ławy, 6 sztuk. Wykonane z materiału drewno/metal. Siedzisko
wykonane z drewna lub płyty laminowanej imitującej wygląd
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11.

Stół warsztatowy (2 sztuki)

naturalnego drewna dębowego. Nogi metalowe (stelaż) pomalowane
proszkowo na kolor antracytowy. Długość siedziska ma się pokrywać
z długością blatu stołu technicznego opisanego powyżej (6x200 cm),
wys. ok. 50 cm, szer. 30 cm, gr. 2 cm.
2 sztuki
Stół warsztatowy, 1 sztuka. Stół roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm,
szer. ok. 70 cm. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo
na kolor antracytowy lub czarny. Blat wykonany z drewna bukowego.
Grubość blatu ok. 4 cm.
Stół warsztatowy z możliwością przechowywania, 1 sztuka. Stół
roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm. Stelaż
wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy lub
czarny. Blat wykonany z drewna bukowego. Grubość blatu ok. 4 cm.
Przestrzeń do przechowywania w postaci szuflad i szafek z półkami
(po 3 sztuki) zamykanych na zamek.

Krzemionki

CZĘŚĆ III - TERMINALE I TABLICZKI BRAJLOWSKIE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI
MOWY, WZROKU I SŁUCHU
L.P.

1.

Nazwa

Zewnętrzny terminal
informacyjny z opisem w
języku brajla

2.

Tabliczki brajlowskie (20
sztuk)

3.

Zewnętrzna przestrzenna
makieta wioski z opisem w
języku brajla

Opis (minimalne wymagania)
1 sztuka
Terminal informacyjny zewnętrzny, zamontowany na stojaku ze stali
nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Terminal składa się
z planu tyflograficznego wykonanego z trwałego materiału odpornego
na działanie promieni UV, obudowy ze stali nierdzewnej oraz części
elektronicznej pozwalającej na odtwarzanie komunikatów
dźwiękowych i głosowych po naciśnięciu przycisku. Plan w postaci
czytelnej grafiki z elementami wypukłymi wraz z legendą. Informacje
przekazywane za pomocą opisów w języku brajla oraz dźwięku.
Format terminala powinien być dostosowany do przestrzeni
eksponowanej na nim. Plan powinien zawierać informacje o obiekcie,
przestrzeniach ogólnodostępnych, drogach komunikacji, otoczeniu.
Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania
terminala.
Tabliczki wykonane z tworzywa o wysokiej trwałości, odpornego na
działanie promieni UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Do
zamontowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Format tabliczek
dostosowany do informacji, które mają być na nich przedstawione.
Odbiorcami będą osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i widzące.
Informacje prezentowane są za pomocą grafiki, czarnodruku, brajla,
elementów wypukłych. Tabliczki zamontowane zgodnie z przepisami
o dostępności.
Tabliczka z wypukłym planem, 3 sztuki. Rozmiar min. A3. Na
tabliczkach powinny się znaleźć podstawowe informacje o
pomieszczeniach w przestrzeni danej kondygnacji Pałacu (plan
piwnic, parteru i I piętra) oraz najistotniejsze elementy, w tym
przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i
poziomej. Czytelna grafika wraz z legendą opisującą wszystkie
oznaczenia i symbole, wypukłe elementy oraz nadruk w brajlu, a
także informacja dla osób widzących. Tabliczki zamontowane na
ścianach wewnątrz budynku.
Tabliczka informacyjna, ok.15 sztuk. Wymiary 10 cm x 20 cm.
Tabliczki do zamontowania na ścianach wewnątrz budynku, obok
drzwi do pomieszczeń biurowych, sal wystawowych, toalet, windy itp.
W przypadku oznaczenia toalet tekst będzie połączony z grafiką
(toaleta dla niepełnosprawnych). Tabliczki transparentne z
poddrukiem. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być
przeźroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik.
Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka. Do zamontowania przy
drzwiach wejściowych Pałacu, zawierająca informacje o godzinach
otwarcia obiektu. Tabliczka transparentna z poddrukiem. Wypukłe
punkty (brajlowskie litery) powinny być przeźroczyste, aby nie
zasłaniały tekstu czy grafik.
Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka. Do zamontowania przy
drzwiach wejściowych do biblioteki, zawierająca informacje o
godzinach otwarcia. Tabliczka transparentne z poddrukiem. Wypukłe
punkty (brajlowskie litery) powinny być przeźroczyste, aby nie
zasłaniały tekstu czy grafik.
1 sztuka
Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca teren
zrekonstruowanej wioski neolitycznej wraz z otoczeniem. Makieta
zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z
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4.

Zewnętrzna przestrzenna
makieta Pałacu
Wielopolskich z opisem w
języku brajla

przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób
realistyczny rekonstrukcje chat oraz inne elementy, w tym
przyrodnicze (niektóre drzewa), zapewniając odpowiednie warunki
percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie należy umieścić podpis
w języku brajla z krótką informacją o obiekcie. Wykonana z trwałego
materiału odpornego na działanie promieni UV. Elementy makiety
wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie.
Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania
makiety (dokumentację techniczną itp.).
1 sztuka
Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca budynek Pałacu
Wielopolskich wraz fragmentem otaczającego go parku. Makieta
zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z
przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób
realistyczny budynek oraz jego najbliższe otoczenie, zapewniając
odpowiednie warunki percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie
należy umieścić podpis w języku brajla z krótką informacją o obiekcie.
Wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV.
Elementy makiety wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie.
Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania
makiety (dokumentację techniczną itp.).

Pałac
Wielopolskich

CZĘŚĆ IV - POMOCE EDUKACYJNE
L.P.

1.

Nazwa

Zestaw elementów do
ścieżki edukacyjnej

Opis (minimalne wymagania)
Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach
Pałac
umieszczone logotypy muzeum.
Wielopolskich
Tablica edukacyjna dźwiękowa o tematyce ptaki występujące w
parkach, 1 sztuka. Wykonana z trwałego materiału odpornego na
promieniowanie UV. Oprawiona w drewnianą ramę. Tablica będzie
wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas
zajęć na terenie parku. Źródło zasilania – 230V i akumulator
pozwalający na pracę w terenie. Wbudowane głośniki. Dźwięk
sterowany przyciskami. Wymiary planszy ok. 100 cm x 75 cm. Do
tablicy dołączony drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia
(drewniana sztaluga) oraz karty / broszura z opisami gatunków.
Tablica powinna zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki,
szkice itp. Powinna zawierać minimum tekstu.
Tablica edukacyjna „Ptasi zegar”, 1 sztuka. Na tarczy zegarowej
umieszczone różne gatunki ptaków. Plansza pokazuje godziny
budzenia się ptaków wraz z krótkim opisem gatunków. Wymiary 100
cm x 75 cm. Wykonana z lekkiego oraz trwałego materiału odpornego
na promieniowanie UV (np. PVC). Tablica będzie wykorzystywana w
sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku.
Do tablicy dołączony stelaż (drewniana sztaluga). Tablica powinna
zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp.
Powinna zawierać minimum tekstu.
Tablica edukacyjna o tematyce parkowej (gatunki drzew i krzewów
występujące w parkach, założenia parkowe, ekosystem parku, ssaki
występujące w parkach, owady występujące w parkach itp.), 10 sztuk.
Tablice będą wykorzystywane w sali edukacyjnej, a także na
zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Wykonane z lekkiego oraz
trwałego materiału, odpornego na promieniowanie UV (np. PVC).
Wymiary 100 cm x 75 cm. Do każdej tablicy drewniany stelaż, z
możliwością przenoszenia (sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu
dołączona torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe
schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.
Gra edukacyjna memory, 4 komplety. Tematyka różna (kwiaty, ssaki,
drzewa, owady itp.). Elementy wykonane z drewna lub wydrukowane
na kartach. Rozmiar karty / drewnianej płytki ok. 5 cm x 5 cm.
Koło wiedzy, 1 sztuka. Mobilna gra o tematyce przyrodniczej,
ekologicznej itp. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze
stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok.
60 cm zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie
służą drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W
zestawie karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej
kategorii

2.

Zestaw elementów do strefy
edukacyjno-rekreacyjnej

Zestaw różnych gatunków motyli, 1 sztuka. W zestawie ok. 20
elementów wykonanych z drewna, przedstawiające gatunki motyli
występujących w Polsce. Na jednej stronie nadruk, na drugiej stronie
nazwa z krótkim opisem. Do zestawu dołączone karty/broszura z
opisem gatunków motyli. Do zestawu dołączona drewniana skrzynka
lub woreczek do przechowywania elementów.
Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach
umieszczone logotypy muzeum.
Tablica edukacyjna zewnętrzna, 4 sztuki. Tablice zawierają opis
różnych gatunków drzew, owadów, grzybów jadalnych i trujących oraz
ziół i owoców występujących w rezerwacie Krzemionki. Materiał, z
którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wymiary maksymalne
120 cm x 90 cm. Tablice zamontowane na drewnianych konstrukcjach
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rozmiar konstrukcji
dopasowany do wielkości tablicy. Drewniany stelaż z daszkiem
dwuspadowym, osadzony na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm.
Plansze zamocowane na wpust. Tablice powinny zawierać w dużej
części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać
minimum tekstu.
Tablica edukacyjna dźwiękowa zewnętrzna, 12 sztuk. Opis różnych
gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat ze zdjęciami (drozd
śpiewak, dudek, dzierzba, gąsiorek, dzięcioł średni, lelek kozodój,
muchówka żałobna, pierwiosnek, pleszka, puszczyk zwyczajny,
rudzik, świergotek drzewny, zięba). Materiał, z którego wykonane
będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice będą zamontowane na
zewnątrz w istniejącej drewnianej obudowie. Źródło zasilania – 230V.
Wbudowane głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary
planszy 60 cm x 70 cm. Tablice powinny zawierać w dużej części
kolorowe schematy, rysunki, szkice itp. Powinny zawierać minimum
tekstu.
Tropy zwierząt, 2 komplety. Dwa różne zestawy tropów dzikich
zwierząt (ssaków i ptaków) zamieszkujących głównie lasy. Wykonane
z trwałego materiału, w skali 1:1. Zestawy przechowywane w
drewnianych skrzynkach lub woreczkach.
Drewniane klocki sześcienne do układania z nadrukiem, 4 komplety.
Sześcienne klocki o wymiarach 4 cm x 4 cm x 4 cm. Wykonane z
drewna, z nadrukiem. W każdym komplecie możliwość ułożenia 6
ilustracji. 1 komplet przedstawiający gatunki grzybów, 1 komplet
przedstawiający gatunki drzew, 1 komplet przedstawiający gatunki
ssaków, 1 komplet przedstawiający gatunki kwiatów.
Makiety drewniane, 3 komplety. Wykrojone z drewna. Mocowane na
podstawce, z nazwą gatunku. Zestaw makiet (1 komplet)
przedstawiających min. 10 gatunków drzew występujących w lasach.
Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa
gatunku z nadrukiem liści i nasion. Zestaw makiet (1 komplet)
przedstawiających min. 10 gatunków grzybów jadalnych i trujących.
Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa
gatunku. Zestaw makiet (1 komplet) przestawiających min. 10
gatunków zwierząt zamieszkujących lasy. Na jednej stronie grafika z
danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.
Dendrofon, 1 sztuka. Konstrukcja do prezentowania właściwości
rezonansowych drewna. Konstrukcja o wymiarach ok. 200 cm x 150
cm do zamontowana na stałe w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Wykonana w drewnianym stelażu z daszkiem
dwuspadowym, na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm. W górnej
części zamocowana na wpust plansza, pokazująca grafiki gatunków
drzew wykorzystanych w dendrofonie, opisująca ich właściwości oraz
ciekawostki dotyczące wykorzystania drewna. Materiał, z którego
wykonana będzie tablica oraz nadruk powinien być odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Poniżej między dwiema
poprzeczkami zamontowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej
drewniane deski (8 sztuk) pochodzące z różnych gatunków drzew.
Zestaw uzupełnia drewniana pałka do wydobywania dźwięku z
drewnianych desek.
Koło wiedzy, 1 sztuka. Mobilna gra o tematyce przyrodniczej,
ekologicznej itp. wykorzystywana w Sali edukacyjnej lub do zajęć w
terenie. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze stojakiem.
Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60 cm
zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie służą
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drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W zestawie
karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej kategorii

3.

Zestaw elementów ścieżki
edukacyjnej (tablice)

1 komplet
Wszystkie elementy powinny być spójne. Na tablicach umieszczone
logotypy muzeum.
Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk. Tablice
zawierają opis gatunków roślin chronionych występujących w
rezerwacie Krzemionki (dzwonecznik wonny, obuwik pospolity,
wawrzynek główkowy, lilia złotogłów, buławnik czerwony, zawilec
wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, kostrzewa ametystowa,
miodownik melisowaty, barwinek pospolity). Materiał, z którego
wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie.
Wymiary 70cm x 50cm. Do zestawu dołączony drewniany stelaż z
możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga) oraz torba. Tablice
powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice,
itp. Powinny zawierać minimum tekstu.
Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk. Tablice
zawierają opis różnych gatunków ssaków zamieszkujących las
(sarna, dzik, zając, ryjówka, wiewiórka, jeż, łasica, lis, borsuk,
nietoperz) występujących w rezerwacie. Materiał, z którego wykonane
będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie.
Wymiary maksymalne 70 cm x 50 cm. Do każdej tablicy drewniany
stelaż, z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga, 10 sztuk).
Do zestawu dołączona torba. Tablice powinny zawierać w dużej
części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać
minimum tekstu.
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CZĘŚĆ V - WYPOSAŻENIE SAL EDUKACYJNYCH
L.P.

1.

2.

3.

4.

Nazwa

Zestaw do rozpoznawania
skał i minerałów

Kolekcja skał, minerałów i
skamieniałości

Mikroskop polaryzacyjny z
okularem cyfrowym

Koło garncarskie klasyczne
(nożne)

5.

Toczki dla dzieci (10 sztuk)

6.

Piec garncarski elektryczny

Opis (minimalne wymagania)
30 kompletów
Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów zawierający buteleczkę z
kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys, gwóźdź, lupę
oraz 9 minerałów do badania twardości w skali Mohsa. Do każdego
zestawu opakowanie (tekturowe lub materiałowy worek).
1 komplet
Kolekcja okazów różnych rodzajów skał (min. 50 sztuk), minerałów
(min. 20 sztuk) i skamieniałości (min. 30 sztuk). Okazy umieszczone
w drewnianych pudełkach z przegródkami. Do zestawów dołączony
opis okazu wraz z indeksem (indeksy 1-50, nazwa).
Wielkość pojedynczego okazu nie mniejsza niż 2 cm.
1 sztuka
Mikroskop do obserwacji skał, minerałów, preparatów w świetle
spolaryzowanym przechodzącym i odbitym. Czteroobiektywowy.
Wyposażony w stolik obrotowy z podziałką, umożliwiający
przemieszczanie próbki. Głowica trinokularowa pozwalająca na
podłączenie kamery mikroskopowej cyfrowej. Okulary 2 szt. z
regulacją dioptrii, w tym okular z podziałką mikrometryczną i krzyżem.
Źródło oświetlenia halogen max. do 30W (opcjonalnie LED 3W). Filtry
polaryzacyjne (polaryzator i analizator). Zestaw kompensatorów do
obserwacji w świetle przechodzącym. Lusterko. Filtry zielony i
niebieski. Kabel zasilający. Pokrowiec. Oprogramowanie. Instrukcja w
języku polskim.
1 sztuka
Koło garncarskie klasyczne wykonane z drewna oraz elementów
metalowych (konstrukcja). Napęd nożny. Średnica koła
zamachowego ok. 70 cm. Ławeczka zamontowana na wysokości ok.
60 cm. Toczek, najlepiej drewniany, zamontowany na wysokości
pozwalającej na swobodną pracę. Średnica toczka ok. 25 – 30 cm.
Półka na przybory oraz do odkładania gotowych prac.
1 komplet
Drewniane toczki garncarskie, 10 sztuk. Do modelowania prac
ceramicznych. Średnica ok. 30 cm, wysokość ok. 5 cm. Tarcza toczka
osadzona na łożyskach, dzięki czemu łatwo ją obrócić.
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1 sztuka
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8.

4.

Wózek platformowy

Piec kręgowy do wypału ceramiki dostosowany do potrzeb edukacji
muzealnej. Pojemność ok. 120 l. Średnica ok. 80 cm, wysokość do
ok. 120 cm. Podstawowy programator do ustawiania programów
wypalania biskwitów oraz szkliw. W komplecie półki (min. 4 sztuki),
cylindry (podpórki do półek) o różnych wysokościach (od 3cm do 20
cm) oraz metalowa podstawka. Zasilanie 400V. Dołączona instrukcja
w języku polskim.
2 sztuki
Wózek platformowy wykonany z aluminium. Nie posiadający ram
bocznych. Przeznaczony do przewożenia ciężkich rzeczy. Nośność
300 kg. Wymiary platformy: dł. ok. 120 cm, szer. ok. 60 cm. Ze
względu na przeznaczenie platforma powinna być trwała, a koła
wytrzymałe, wykonane z pełnej gumy. Ergonomiczny uchwyt.

Pałac
Wielopolskich,
Krzemionki

Materiały i urządzenia przyjęte w wykazie służą rzetelnemu i jednoznacznemu określeniu

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od
przyjętych w wykazie pod warunkiem, iż takie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców,
tzn. parametry proponowanych urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń
i elementów przyjętych w wykazie.
5.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
6.

Dodatkowe uwagi:

1)

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wytycznych zawartych

w wykazie,
2)

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był przynajmniej 4-letnim okresem

gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru,
3)

Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca i jego autoryzowany serwis dokonywać będą

bezpłatnych napraw wszystkich elementów wyposażenia oraz urządzeń w ciągu max. 7 dni od
zgłoszenia usterki. Przez pojęcie „naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających
na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności danego urządzenia/sprzętu. Szczegółowe warunki
gwarancji zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
7.

Określenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32340000-8 Mikrofony i głośniki
38652100-1 Projektory
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
39100000-3 Meble
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
30195000-2 Tablice
22114300-5 Mapy
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
37524100-8 Gry edukacyjne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
38515100-9 Mikroskopy polaryzacyjne
42942000-1 Piece i akcesoria
34911100-7 Wózki

