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C z ę ś ć  I  

 
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
1. Informacja o Zamawiającym.  
 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, 00-467 
Warszawa zwany dalej „Zamawiającym”. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Henryk Gac - tel. 22 628 12  71 wew. 214. 
Informacje udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 900 – 1600. 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z 
późn zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

 
4.1.  Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

 
4.2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
 
5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 

kierować na adres:  
 

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski  
ul. Jazdów 2,  

00-467 Warszawa  
fax. (0-22) 628 95 50. 

 
 
Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 800-1600 
 
5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony w 
formie pisemnej lub za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 5.3 SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej zwanej również SIWZ) w wersji elektronicznej na adres: h.gac@csw.art.pl 

 
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za 
pomocą faksu lub poczty elektronicznej (wykorzystanie poczty elektronicznej dopuszczalne wyłącznie w 
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zakresie zadawania pytań o wyjaśnienie treści SIWZ) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości 
elektronicznej. 
 
5.4.  Oferty przekazywane są zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej.  
 
5.5.  Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w języku 

polskim. 
 
5.6.  Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy 
uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy.  

 
 

C z ę ś ć  I I  
 

P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i  
6. Opis przedmiotu zamówienia. 
6.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym transporcie dzieł 

sztuki przeznaczonych do ekspozycji podczas wystaw organizowanych przez Zamawiającego. 
Transport będzie się odbywał na trasach krajowych lub na trasach krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do odbioru dzieła 
sztuki z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zleceniu realizacji poszczególnej usługi 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego a następnie po zakończeniu ekspozycji przewiezienia 
dzieła do miejsca jego początkowego odebrania. 

 6.2. Zamawiający wymaga transportu dzieł sztuki specjalistycznym samochodem przystosowanym do 
przewozu dzieł sztuki. Samochód musi spełniać co najmniej niżej wskazane wymogi: 

a) ładowność minimum 3000 kg. z powierzchnią przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 20m3 i nie 
większej niż 50m3, 

b) kabina ładunkowa reserowana, umożliwiająca sterowanie i utrzymywanie temperatury w okresie 
transportu dzieł sztuki w przedziale 18-200C, i wilgotności w przedziale 45 – 55 %, 

c) przestrzeń ładunkowa musi być zamykana na klucz, i wyposażona w system alarmowy chroniący 
przewożone dzieła sztuki przed kradzieżą oraz system unieruchamiania skrzyń z dziełami sztuki 
we właściwej pozycji w czasie transportu, 

d) posiadać platformę (podnośnik hydrauliczny) o udźwigu minimum 1 tony. 
6.3. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zostanie wykonane około: 
a) 10.000 km przewozów zagranicznych z Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, 
b) 15.000 km przewozów zagranicznych z Hiszpanii, Portugalii, 
c) 15.000 km przewozów zagranicznych z Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, 
d) 10.000 km przewozów zagranicznych ze Szwecji, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Walii, 

Irlandii.  
e) 10.000 km przewozów zagranicznych z Czech, Słowacji, Węgier, 
f) 5.000 km przewozów krajowych.  
Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy z tytułu 
zmniejszenia ilości zamówionych przewozów nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.  
Koszty dojazdu na miejsce rozpoczęcia przewozu i koszty powrotu po zwrocie dzieła na miejsce jego 
stałego przechowywania samochodu transportującego do bazy nie są wliczane do trasy przejazdu.  
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Zamawiający w zleceniu realizacji danego przewozu będzie podawał co najmniej: 
- miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu, 
- termin odbioru dzieła, termin dostarczenia dzieła do siedziby Zamawiającego, termin odbioru dzieła po 
ekspozycji oraz jego dostarczenia do miejsca stałego przechowywania.  
Zlecenie realizacji danego przewozu będzie przesyłane wykonawcy za pośrednictwem fax-u lub poczty 
@ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty wyjazdu. 
Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia realizacji danego przewozu zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu planowaną trasę przejazdu oraz szacunkowy koszt wyliczony na podstawie 
planowanej długości trasy.  
Zamawiający może przekazać wykonawcy swoje wymogi odnośnie trasy przejazdu, które wykonawca 
powinien uwzględnić o ile zaproponowana trasa przejazdu jest możliwa do realizacji przez będące w 
dyspozycji wykonawcy pojazd.  
 
6.4. Wykonawca musi zapewnić dla swoich pracowników realizujących usługę transportową wszelkie 

wymagane przepisami dokumenty a w szczególności: paszporty, wizy wjazdowe o ile są 
wymagane, stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, 
ubezpieczenia pracowników i pojazdów. Zamawiający wymaga ubezpieczenia pojazdu zgodnie z 
przepisami natomiast ubezpieczenie transportowanych dzieł sztuki nie jest objęte obowiązkiem 
wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę kierowców do realizacji trasy. 
Zamawiający nie zapewnia noclegów dla kierowców realizujących usługę transportową. 

 
6.5. Zamawiający będzie ponosił koszty wozokilometrów wg stałych w okresie trwania umowy cen. 
  
6.6. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 60180000-3. 
6.7. Pozostałe wymogi związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności odnośnie pakowania 

dzieł sztuki, zawiera wzór umowy.  
 
 
7. Warunki realizacji zamówienia. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
8. Zamówienia częściowe. 
 
8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8.2. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności 

oferty.  
 
9. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

 
10. Oferty wariantowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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11. Termin realizacji zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2014 r.  
 

Część III 
 

W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  o r a z  
d o k u m e n t y  w y m a g a n e  o d  W y k o n a w c y  

 
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania 
12.1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania. 
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
12.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
12.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
zrealizował, co najmniej 8 zamówień, polegających na transporcie samochodowym wraz z pakowaniem 
i rozpakowywaniem dzieł sztuki. Transporty musiały odbywać się na trasach z kraju obcego do polski 
lub z polski do kraju obcego przy czym co najmniej dwa z wykazanych transportów musiały dotyczyć 
tras do krajów nie będących członkiem Unii Europejskiej w okresie realizowania wykazanej usługi. Pod 
pojęciem pakowania i rozpakowywania Zamawiający rozumie przygotowanie dzieł sztuki do transportu 
jak i rozpakowanie dzieł przed ich ekspozycją w miejscu przeznaczenia. 
12.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia wykazując, że wykonawca dysponuje samochodem o ładowności minimum 3000 kg, z 
klimatyzowaną kabiną ładunkową i możliwością utrzymania stałej wilgotności przestrzeni ładunkowej nie 
mniejszej  niż 20m3 i nie większej niż 50m3.    
12.1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
warunki określone w pkt 12.1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 
12.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 
niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
12.4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ  na 
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w pkt 13.1. oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 
12.5.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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12.6. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 
13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wraz z ofertą należy załączyć: 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ), 
2.  Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ), 
3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem 
zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ). 
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
usług, wraz z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na 
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu jaki został określony w pkt. 12.1.2. SIWZ 
(wzór wykazu stanowi Załącznik do SIWZ). 
5. Wykaz dostępnych wykonawcy pojazdów w celu realizacji przedmiotu zamówienia a spełniających 
wymogi określone przez Zamawiającego w treści SIWZ (pkt. 6) wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi pojazdami.  
6. Jeżeli Wykonawca skorzysta z prawa, o którym mowa w pkt. 12.5. SIWZ, zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  7 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
9. Dokument o którym mowa w pkt 7 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert.  
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 9 
stosuje się odpowiednio. 



 7

11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. SIWZ, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 12.5. SIWZ, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.7 SIWZ.. 
12.  Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.  
1). Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 
2). Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 13.2, 13.3. oraz 13.7, winny być złożone 
przez każdy podmiot. 
3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i 
dokumenty wymienione w pkt. 13.1.  powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy 
potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie. 
 
14. Oferta wspólna 
14.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i 
przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących 
wspólnie musi zawierać: 
a) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia). 
b) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 
umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji. 
c) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z 
partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o 
realizacji zamówienia. 
d) Zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod 
rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 
e) Oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność 
solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 
f) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań. 
g) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 
zamówienia. 
h) Informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 
(współwykonawców) razem i każdego z osobna. 
 
14.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny na 
który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego.  
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15. Wadium przetargowe 
Wadium przetargowe nie jest wymagane.  
 

Część IV 
 

Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  
 
16. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 
16.1. Oferta powinna składać się z: 
a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
Załącznik do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w 
formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; 
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13. niniejszej SIWZ lub wymagane z mocy 
obowiązujących przepisów; 
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób 
udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp) o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na 
ofertę,  
d) oświadczenie, o którym mowa w pkt 16.11. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce 
zastrzec określone informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa; 
 
16.2.  Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.  
16.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty 
wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

16.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące 
wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,  

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,  

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, 

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w 16.4.  
lit. b SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej 
stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e)  
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one 
sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi inaczej. 

16.5.  Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

16.6.  Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, muszą być sporządzone wg 
wzorów i wymogów SIWZ. 
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16.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski, sporządzonym przez wykonawcę. 

16.8.  Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt 
13 SIWZ. 

16.9   Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
16.10.  We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w 
przypadku pieczęci imiennej. 

16.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
17. Opakowanie oferty. 
 
17.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. przez 
podpisanie na wszystkich połączeniach).  

17.2. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu 
zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem  
w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. 

17.3. Opakowanie należy zaadresować i  opisać według wzoru: 
 

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski  
ul. Jazdów 2,  

00-467 Warszawa 
  
 

OFERTA PRZETARGOWA NA  
Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu  

dzieł sztuki. 
 

Nie otwierać przed godz. 1230   w dniu 17 lipca 2013r. 
 
17.4. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu 

siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną  
z zaznaczeniem Pełnomocnika. 

 
18. Koszt przygotowania oferty.  
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
19. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 
19.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
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składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego 
terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

19.2.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

19.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie 
internetowej www.csw.art.pl (na której została zamieszczona specyfikacja). 

19.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

19.5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców. 
 
20. Modyfikacje treści specyfikacji. 
20.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją 
na stronie internetowej www.csw.art.pl  

20.2. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędne będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
o ten czas. 

 
21. Sposób obliczania ceny oferty. 

 
21.1.  W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za 1 wozokilometr z uwzględnieniem 

warunków realizacji zamówienia określonych w pkt. 6 niniejszej SIWZ oraz iloczyn ceny za jeden 
wozokilometr i przewidywanej ilości kilometrów na poszczególnych trasach.  

21.2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i projektem umowy. Zamawiający nie 
zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar 
należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, 
ceł, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 

21.3.  Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z kwoty podanej w złożonej ofercie.   
 W złożonej ofercie Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 
podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT.  

 
21.4.  Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści wzoru umowy.  
 
21.5.   Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostanie złożona 

oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej 
podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. mówiącym o cenie w 
rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). 
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Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 
 
22. Waluty obce. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty 
polski.  
 

Część V 
 

T r y b  i  z a s a d y  w y b o r u  n a j k o r z y s t n i e j s z e j  
o f e r t y  

 
23. Tryb oceny ofert. 
 
23.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  
23.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
 
 I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone,  
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną 
uznane za odrzucone.  
 
 II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 
 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie 
podlegających wykluczeniu.  
 
24. Kryteria oceny ofert. 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert ;  
1. Cena realizacji zamówienia - 100 % 

25. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów. 
25.1  Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – 

według następującego wzoru: 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
ilość punktów przyznanych ofercie =   -------------------------------------------- x waga kryterium 

cena brutto oferty badanej 
 
25.2.  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 
 
25.3.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach 

oceny przeprowadzonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ. 
 
25.4.  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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25.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że   dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną.     

25. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 
25.7 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

przyznaną wg zasad wskazanych w pkt. 25.1 – 25.6. 
 

C z ę ś ć  V I  
 

I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a  i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
26. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Jazdów 2 w Warszawie, w Kncelarii Zamawiającego, do dnia 17 lipca 2013r.  do godziny 
1200. 

 
Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 
27. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Jazdów 2 w Sali kinowej w dniu 17 lipca 2013r., o godzinie 1230. 
 
28. Publiczne otwarcie ofert. 
28.1. Otwarcie ofert jest jawne.  
28.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
28.3. Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo będzie 

odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy 
składającego ofertę, adres jego siedziby, zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich 
podanie w ofercie było możliwe. 

 
29. Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
30. Zmiana i wycofanie oferty. 
 
30.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
30.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) 
będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” / „WYCOFANIE OFERTY”. 
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C z ę ś ć  V I I  
 

P o s t a n o w i e n i a  d o t y c z ą c e  u m o w y  
 
 
31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
32. Termin płatności. 
32.1 Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik do niniejszej specyfikacji. 
32.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat lub zaliczek. 
 
33. Kary umowne. 
Zamawiający naliczy kary umowne w przypadkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 
 
34. Wzór umowy. 
34.1. Wzór umowy określony został w załączniku do niniejszej SIWZ. Wzór umowy jest obowiązujący 
dla każdej z Części zamówienia. Zmianie odpowiednio do danej części ulegnie przedmiot umowy i 
zapisy wzoru umowy odpowiednio związane z opisem przedmiotu umowy.  
 
34.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem 
zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają 
zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z 
warunków ważności oferty.  
 
34.3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis o 
odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 
 
35. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 
1.      O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, zostanie poinformowany, po zakończeniu przetargu.  
2.       Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

Pzp w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 
3.     Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt. 2, jeżeli w niniejszym 

postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 
4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiającemu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

5.   Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności koniecznych do zawarcia umowy. 
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C z ę ś ć  V I I I  
 

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  
 
36. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania 
 
36.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę),  siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), 
siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację. Ponadto zamawiający poda termin, określony zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie 
realizacji zamówienia publicznego może być zawarta.  

 
36.2.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje,  

o których mowa w pkt 36.1. na stronie internetowej www.csw.art.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 
36.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o Wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
36.4.  O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
37. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
37.1.  Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 
VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
37.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 
38. Inne postanowienia. 
Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zm.) 
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WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 
   
   
   

 
 
 

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski  
ul. Jazdów 2,  

00-467 Warszawa 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego 
transportu dzieł sztuki” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi 
wymogami, o których mowa w  SIWZ za cenę:  

 

Opis trasy Cena brutto za 1 
wozokilometr 

Szacowana ilość 
wozokilometrów w 
okresie realizacji 
umowy 

Cena za realizację 
zamówienia  

1 2 3 4 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Włoch, Francji, 
Austrii, Niemiec, 
Szwajcarii 

 

……………… zł. 

10.000 km  

……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Hiszpanii, Portugalii 

 

……………… zł. 

15.000 km   

……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Ukrainy, Rosji, 
Litwy, Łotwy, 
Estonii 

 

……………… zł. 

15.000 km  

……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Szwecji, Finlandii, 
Norwegii, Wielkiej 

 

……………… zł. 

10.000 km  

……………… zł. 
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Brytanii, Szkocji, 
Walii, Irlandii. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Czech, Słowacji, 
Węgier 

 

……………… zł. 

10.000 km  

……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach krajowych 

 

……………… zł. 

5.000 km  

……………… zł. 

RAZEM  

……………… zł.* 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 2 i 4. Cena podana w kolumnie 4 musi być iloczynem wartości w kolumny 2 i 3.  
*- podana cena zostanie wykorzystana przy obliczaniu kryterium przedstawionego w pkt. 25 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przedmiotowego postępowania. 

                                                                                                         

1)  Całość zamówienia będzie realizowana sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 31 
grudnia 2014 r.    

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

3)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

5) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
do SIWZ. 

6). Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 
Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 
 
 

 

 
        ………….……………………………………………… 
……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Sukcesywne usługi krajowego 
i zagranicznego transportu dzieł sztuki” zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 29.11.2007 roku nr 
223 poz. 1655 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                   
WYKONAWCY  
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 (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „„Sukcesywne usługi 
krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki”” oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 
 
 

__________________ dnia _________ 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                   
WYKONAWCY  
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OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
„Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki” oświadczamy, że 
a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*, 
b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. 
 
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy 
kapitałowej. 
 
 
 
 
__________________ dnia _________ 
 

_____________________________________ 
PODPIS I PIECZĄTKA 

WYKONAWCY  

 
* - niepotrzebne skreślić. 
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Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................................................  

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3-ech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zamówień, polegających na transporcie samochodowym wraz z pakowaniem i rozpakowywaniem dzieł sztuki. Transporty musiały odbywać się na trasach z 
kraju obcego do polski lub z polski do kraju obcego przy czym co najmniej dwa z wykazanych transportów musiały dotyczyć tras do lub z  krajów nie będących 
członkiem Unii Europejskiej w okresie realizowania wykazanej usługi. Pod pojęciem pakowania i rozpakowywania Zamawiający rozumie przygotowanie dzieł 
sztuki do transportu jak i rozpakowanie dzieł przed ich ekspozycją w miejscu przeznaczenia. 

1 2 3 3 4 5 
l.p. Nazwa Inwestora /Zamawiającego na 

którego zlecenie wykazane 
zamówienie  było realizowane wraz z 

adresem jego siedziby.  

Opis zrealizowanego zamówienia 
(ze wskazaniem charakteru prowadzonych prac)  

Wartość wykonanego 
zamówienia  
brutto w PLN 

Data wykonania   
(podać miesiąc  

i rok) 

Miejsce prowadzonych prac.  
 

 
 
1. 
 
 

    
 

 

 
2. 
 

     

3.       

Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie ww.  zamówień z należytą starannością. 
................................., dnia ................................ 

 ..........................................................................................................  
                    pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy 
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UMOWA 
nr………………. 

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa") została zawarta w dniu …………. 2013 r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie, 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2, NIP 
526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 15/92, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym 
przez : 
1. ………………………………… 
2. ………………………………… 

a 

……………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez : 1.    
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

zwanymi dalej „Stronami".  

Strony postanawiają, co następuje: 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usług   obejmujących   

sukcesywny specjalistyczny   transport   przywozowy   i wywozowy, dzieł sztuki związanych z 
wydarzeniami artystycznymi organizowanymi przez Zamawiającego. 

2. Transport będzie się odbywał na trasach krajowych lub na trasach krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do odbioru dzieła sztuki 
z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zleceniu realizacji poszczególnej usługi , dostarczenia 
dzieła sztuki do siedziby Zamawiającego a następnie po zakończeniu ekspozycji przewiezienia dzieła 
do miejsca jego początkowego odebrania. 

3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu Umowy specjalistycznym samochodem przystosowanym 
do przewozu dzieł sztuki. Samochód musi spełniać co najmniej niżej wskazane wymogi: 
a) ładowność minimum 3000 kg. z powierzchnią przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 20m3 i nie 
większej niż 50m3, 
b) kabina ładunkowa reserowana, umożliwiająca sterowanie i utrzymywanie temperatury w okresie 
transportu dzieł sztuki w przedziale 18-200C, i wilgotności w przedziale 45 – 55 %, 
c) przestrzeń ładunkowa musi być zamykana na klucz, i wyposażona w system alarmowy chroniący 
przewożone dzieła sztuki przed kradzieżą oraz system unieruchamiania skrzyń z dziełami sztuki we 
właściwej pozycji w czasie transportu, 
d) posiadać platformę (podnośnik hydrauliczny) o udźwigu minimum 1 tony. 

4.    Świadczenie usługi samochodem nie spełniającym wymogów określonych w pkt. 3 powyżej, może 
zostać uznane za rażące naruszenie Umowy z winy Wykonawcy, i skutkować wypowiedzeniem Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
5. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania Umowy zostanie wykonane około: 

a) 10.000 km przewozów zagranicznych z Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, 
b) 15.000 km przewozów zagranicznych z Hiszpanii, Portugalii, 
c) 15.000 km przewozów zagranicznych z Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, 
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d) 10.000 km przewozów zagranicznych ze Szwecji, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, 
Walii, Irlandii.  
e) 10.000 km przewozów zagranicznych z Czech, Słowacji, Węgier, 
f) 5.000 km przewozów krajowych.  

6. Wartości podane w pkt. 5 powyżej, mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości 
zamówionych przewozów nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Dla uniknięcia 
wątpliwości Strony ustaliły, że limity kilometrów mogą być zmieniane w zakresie całkowitej kwoty za 
realizację zamówienia.   
7. Koszty dojazdu na miejsce rozpoczęcia przewozu i koszty powrotu po zwrocie dzieła na miejsce jego 

stałego przechowywania samochodu transportującego do bazy nie są wliczane do trasy przejazdu.  
8. Zamawiający w zleceniu realizacji danego przewozu będzie podawał co najmniej: 

a) miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu, 
b) termin odbioru dzieła, termin dostarczenia dzieła do siedziby Zamawiającego, termin odbioru dzieła 
po ekspozycji oraz jego dostarczenia do miejsca stałego przechowywania.  

9. Zlecenie realizacji danego przewozu będzie przesyłane Wykonawcy za pośrednictwem fax-u lub poczty @ 
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty wyjazdu. Strony ustaliły, że nr faxu na który 
będą przesyłane zlecenia to ……………………….., a adres poczty: ……….@................. 
10. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia realizacji danego przewozu zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu planowaną trasę przejazdu oraz szacunkowy koszt wyliczony na podstawie 
planowanej długości trasy. Brak przekazania informacji o których mowa w zdaniu poprzednim, może 
stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.  
11. Zamawiający może przekazać Wykonawcy swoje wymogi odnośnie trasy przejazdu, które Wykonawca 
powinien uwzględnić o ile zaproponowana trasa przejazdu jest możliwa do realizacji przez będące w 
dyspozycji wykonawcy pojazd.  
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na stałą obecność konwojentów i innych osób wskazanych 
przez Zamawiającego przy dziełach sztuki od momentu przystąpienia do pakowania do momentu podpisania 
protokołu odbioru przez osobę wskazaną w zleceniu. Konwojenci oraz inne osoby wskazane przez 
Zamawiającego działają w jego imieniu i na jego rzecz oraz koszt.  
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy 
określonego w ust. 5. Z tytułu rezygnacji Wykonawcy  nie  przysługuje wynagrodzenie  za  niezrealizowaną  
część  przedmiotu umowy, ani jakiekolwiek odszkodowanie za utracone korzyści. 
14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania wykonania usługi transportu od innych podmiotów. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
 

§2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację przedmiotu świadczenia we własnym 
zakresie lub przy pomocy podwykonawców wskazanych w formularzu oferty i w zakresie 
oznaczonym  w  formularzu  oferty. W  przypadku,   gdy  Wykonawca   posługuje  się podwykonawcami, 
Wykonawca zapewnia spełnianie przez podwykonawców wymagań 
nałożonych na Wykonawcę niniejszą Umową.  
2. Wykonawca posiada wszelkie zezwolenia lub licencje na wykonanie transportu zgodnie 
z Umową oraz oświadcza, że transport zostanie wykonany zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  działania   z  zachowaniem   należytej staranności określanej    z    
uwzględnieniem    profesjonalnego    charakteru    wykonywania    przez Wykonawcę działalności 
przewoźnika oraz do zapewnienia, że wszelkie osoby biorące 
udział w wykonaniu zamówienia będą posiadały odpowiednie kwalifikacje. 
4. Wykonawca zapewnia, że dysponuje środkami transportu pozwalającymi na wykonanie 
niniejszej Umowy. 
5. Wykonawca zapewnia, że środki transportu za pomocą których Wykonawca dokonuje przewozu dzieł 
sztuki będą spełniać wymagania określone przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi w 
Umowie, a także, że środki transportu będą w pełni sprawne technicznie. 
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6. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczoną 
w zleceniu wykonania danej usługi przewozu datą jej rozpoczęcia, o danych identyfikacyjnych pojazdu, 
którym transport będzie dokonywany oraz danych osobowych i kontaktowych do kierowcy wykonującego 
transport. 
7. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy nie powierzą wykonania umowy osobom 
trzecim, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
8. Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania za działania i zaniechania 
podwykonawców, pracowników i osób wykonujących zlecenia, a także za wyrządzone 
przez nich szkody. 
9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać, przez cały okres obowiązywania Umowy,  ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, na sumę 500000,00. (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych. 
 

§3. 
W przypadku tras międzynarodowych, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty konieczne do 
dopełnienia formalności celnych przez kierowcę, a Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia formalności 
celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający terminowy transport. 

§4. 
1. Z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie, utratę lub ubytek dzieł sztuki powstałe od momentu 
ich załadowania na pojazd przeznaczony do transportu do momentu podpisania   protokołu   odbioru   
przez   osobę   wskazaną w zleceniu, w szczególności spowodowanych niezachowaniem warunków 
transportu określonych w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę transportu pojazdem sprawnym technicznie, 
posiadającym wszelkie wymagane dopuszczenia do ruchu.  

§5. 
1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie usług transportowych będzie rozliczane przy wykorzystaniu 

niżej wskazanych cen na za jeden wozokilometr: 
 
Opis trasy Cena brutto za 1 

wozokilometr 
Szacowana ilość 
wozokilometrów w 
okresie realizacji 
umowy 

Cena za realizację 
zamówienia  

1 2 3 4 
Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Włoch, Francji, Austrii, 
Niemiec, Szwajcarii 

 
……………… zł. 

10.000 km  
……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Hiszpanii, Portugalii 

 
……………… zł. 

15.000 km   
……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Ukrainy, Rosji, Litwy, 
Łotwy, Estonii 

 
……………… zł. 

15.000 km  
……………… zł. 
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Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Szwecji, Finlandii, 
Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, Szkocji, Walii, 
Irlandii. 

 
……………… zł. 

10.000 km  
……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach z krajów: 
Czech, Słowacji, 
Węgier 

 
……………… zł. 

10.000 km  
……………… zł. 

Usługa transportu 
autokarowego na 
trasach krajowych 

 
……………… zł. 

5.000 km  
……………… zł. 

 
2. Koszt poszczególnych usług transportowych będzie rozliczany jako iloczyn wozokilometrów oraz ceny 

wskazanej w ust. 1. 
3. Faktura za świadczoną usługę będzie wystawiana w terminie do 14 dni od daty wykonania usługi 

transportowej.  
4. Kwota zaangażowania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 

…………………………… zł. brutto.  
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i nie 

przewiduje się zmian wynagrodzenia w trakcie trwania Umowy. 
6. Wynagrodzenie   płatne   będzie  po należytym wykonaniu każdego  zlecenia  transportowego  w terminie 

do 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury oraz protokołu, 
przelewem na konto Wykonawcy …………………………….. 

7. Po wykonaniu każdego zlecenia Wykonawca sporządzi pisemny protokół z należytego 
wykonania świadczenia, który zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 
wskazanego w zleceniu i Wykonawcy. 

8. Warunki odbioru transportowanych dzieł będą każdorazowo określone w zleceniu przez 
Zamawiającego. 

§6. 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo 

stosować kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a. za niewykonanie danego zlecenia w terminie określonym w zleceniu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 
kwoty wskazanej w § 5 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia, 

b. za każdorazowo stwierdzone nienależyte wykonanie zlecenia, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia, 

c. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4 Umowy. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z realizacji całości danego zlecenia już po jego złożeniu, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za 
dane zlecenie. 
3. Zapłata kar umownych określonych w § 6 ust. 1 Umowy nie wyłącza możliwości żądania przez 

Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych. 
4. W przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie 
natychmiastowym. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona usług związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie 
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danego zlecenia, Zamawiający ma prawo wykonania zlecenia zastępczego na jego koszt. 
6. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne, będą  każdorazowo  potrącone  z  należności  

wynikających  z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

§7. 
1. Umowa zostaje zawarta  od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2014r.  
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyny  
z miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego 
dnia miesiąca następnego po doręczeniu drugiej stronie wypowiedzenia.  
 

§ 8 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
a. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych 

lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy lub 
spełnienia wymogów związanych ze zmianą przepisów prawa; 

b. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
c. zmiany miejsc transportu; 
d.  zmiany wymagań odnośnie warunków transportu. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 
zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca świadczy usługę w sposób niezgodny z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

Niedopuszczalnie jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 
nowych postanowień nie korzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 

§ 11  
1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………….. tel. …………………. 
2. Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego jest ..…………….. tel…………………… 
 

§12. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z poźn. zm.) i ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
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Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 póz. 601 z poźn. zm.) 
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. 
4. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznania spraw spornych będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa  została  sporządzona w  trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

Załączniki: 
1. Oferta przetargowa Wykonawcy. 

 
 
 
 
 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO: ZA WYKONAWCĘ: 
 


