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                                                                                                    Piotrków Trybunalski , 2011.07.21. 
 
 
ZP- 2/2011  
 
 
 

           SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH                        
        WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
Zamawiający : 
 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
                Plac Zamkowy 4  
      97-300 Piotrków Trybunalski  

Tel. ( 0-44) 646 52 72  
www.muzeumpiotrkow.pl , e-mail muzeum@post.pl 

 
 
Przedmiot  zamówienia : 
Dostawa gablot  wystawowych dla Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
dla celów realizacji wystawy „Historia Piotrkowa Trybunalskiego” 
(wyszczególnionych w formularzu cenowym , stanowiącym  załącznik nr 5 
do SIWZ) 
 
 
 
                                                        Specyfikację przygotował i za treść odpowiada  

 
                                                           Krzysztof  Wiączek 
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ROZDZIAŁ I 
 
Instrukcja dla wykonawcy 
 

1. Zamawiający : 
 nazwa :                        Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
          adres :                          Plac Zamkowy 4 
                                               97-300 Piotrków Trybunalski 
    nr telefonu                    0-44 646 52 72 , 0-44  646 43 55 
          nr faxu                          0 -44 646 52 72 
          NIP                               771-23-49-872 
          strona internetowa        www.muzeumpiotrkow.pl 
adres do korespondencji :      Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
                                                    Plac Zamkowy  4 
                                                    97-300 Piotrków Trybunalski 
adres e-mail                             muzeum@post.pl           
godziny pracy :                       poniedziałek – piątek 8.00 -16.00 
 
2.Tryb udzielenia zamówienia  

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego , na podstawie art. 10 ust. 1  i art. 39 – 46 , ustawy z dnia 
29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2.2  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte 
jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo 
zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1 SIWZ. 

 
3.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami/Dostawcami 
 

3.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej , faksem lub 
drogą elektroniczną ,  adres poczty elektronicznej  muzeum@post.pl 

3.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , 
zawiadomienia  oraz inne informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda 
ze stron  na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę , Zamawiający przyjmuje domniemanie , że dokumenty 
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wysyłane na numer faksu lub adres e-maila podany przez Wykonawcę 
zostały  mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma. 

Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z Wykonawcami/Dostawcami          
w imieniu Zamawiającego  są : Krzysztof Wiączek , Tomasz Biegański – tel . 0-44 
646 52 72.     ( poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00 )  
 
 4.Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia  w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia   
publicznego jest dostawa  gablot muzealnych , ekspozycyjnych , wewnętrznych 
wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  
 
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 
39154000-6, 39154100-7,( sprzęt wystawowy, meble- szafki wystawowe) 
IV. Składanie ofert częściowych : 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
V. Zamówienia uzupełniające : 
Zamawiający nie przewiduje udzielania  zamówienia  uzupełniającego , o którym 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
VI. Składanie ofert  wariantowych : 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 
 
VII. Termin wykonania zamówienia : 
 2 miesiące  od dnia podpisania umowy 
 
VIII. Warunki udziału w post ępowaniu  oraz  opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków : 
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy 
spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych ze zm.  , tj: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności lub czynności , 
jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień ; 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 
c) znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia ; 
d) nie podlegają  wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia . 
 
2.Warunki udziału w postępowaniu  zostaną  uznane za spełnione, jeżeli treść 
dokumentów  wymienionych  w pkt. IX  SIWZ  będzie potwierdzać  następujące  
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okoliczności : 
a) złożenie pisemnego  oświadczenia o spełnianiu warunków  wymaganych przez art. 
22 ust. 1 ustawy  - Prawo zamówień publicznych; 
b) posiadanie aktualnego wpisu  do właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej. 
3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  według 
formuły  „spełnia – nie spełnia” zgodnie  z drukiem  ZP-17 , w oparciu o informacje  
zawarte w  dokumentach  wymienionych w SIWZ.  
IX. Oświadczenia i  dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : 
 
Wykonawca musi  załączyć  do oferty wymagane niżej oświadczenia i dokumenty : 
a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( załącznik 
nr 2 ) 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert . 
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w./w. dokument 
musi   złożyć każdy podmiot ( np.: umowa spółki cywilnej , umowa konsorcjum itp.). 
c) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego : 
- wypełniony  „Formularz cenowy” sporządzony zgodnie z wzorem będącym 
załącznikiem  nr  5 do niniejszej specyfikacji  
- wypełniony druk „OFERTA” sporządzony zgodnie  z wzorem będącym 
załącznikiem  nr 1 do niniejszej specyfikacji ; 
- upoważnienie do podpisywania ofert , o ile upoważnienie nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych do oferty. 
- akceptacja projektu  umowy ,( załącznik nr 6) poprzez zaparafowanie na każdej 
stronie i dołączenie do oferty. 
Kopia dokumentu ( każda strona zawierająca informacje) musi być potwierdzona „Za 
zgodność z oryginałem” przez osobę /y  reprezentujące  firmę . Wszystkie dokumenty 
i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne . Dokumenty ( strony) nieczytelne 
nie będą uznane. 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie  potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna  lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w specyfikacji , lub złożenie 
dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepoświadczone „ za zgodność                      
z oryginałem” kopie ), spowoduje  wykluczenie  dostawcy  z postępowania , gdy ten 
po wezwaniu Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym 
terminie nie dokona tego. 
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X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami /dostawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
1.Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia , pytania oraz informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy, przekazują pisemnie lub faksem z natychmiastowym 
potwierdzeniem faktu ich otrzymania. 
2.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach  urzędowania , tzn. od  
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 . 
3.Dostawca  może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując  swoje  zapytania na piśmie lub 
faksem oraz za pomocą poczty elektronicznej  pod adres : jak podano w pkt. I. SIWZ. 
4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane 
faksem uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 
5.Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wykonawcom, na pytania dotyczące 
SIWZ, pod warunkiem , że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego 
nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert. 
6.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana  jednocześnie wszystkim  Wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  bez 
wskazania źródła zapytania  oraz  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  
www.muzeumpiotrkow.pl. 
7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ . 
Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia zamawiający przekaże wszystkim 
wykonawcom , którzy uzyskali SIWZ od zamawiającego oraz zamieści na stronie 
internetowej www. muzeumpiotrkow.pl.  
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : 
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są : Krzysztof 
Wiączek , Tomasz Biegański , nr tel. 0-44 646-52-72 , fax. 0-44 646-52-72 , 
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00 , e- mail  muzeum @post.pl  
 
XII. Wymagania dotyczące  wadium : 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 
XIII.Termin zwi ązania z ofertą : 
 
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawca 
pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XIV. Opis sposobu przygotowania  oferty : 
 
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności            
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. 
2.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę /y 
uprawnioną/e   do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi . 
3.W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być 
załączone  pełnomocnictwo  określające  jego zakres oraz musi być podpisane przez 
osobę /y  uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
4.Zaleca się aby  wszystkie strony oferty ( zawierające informacje) były 
ponumerowane. Wszystkie strony zawarte w ofercie muszą być podpisane przez 
osobę/y  upoważnioną /e  do reprezentowania wykonawcy, a całość zaleca się aby 
była zszyta w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 
Wszystkie materiały dodatkowe ( np. foldery reklamowe ) powinny stanowić odrębną 
część nie połączoną w sposób trwały z ofertą .  
5.Oferta powinna zawierać spis dokumentów  z  podaniem stron ,na których się 
znajdują. 
6.Wszelkie miejsca wypełniane w ofercie mają być wypełnione w sposób trwały 
czyli długopisem, maszynowo lub metodą  komputerową , a informacje , w których 
wykonawca  naniósł  zmiany ( również przy użyciu korektora) muszą być czytelne 
oraz parafowane przez osobę/y podpisującą /e  oferty. 
7.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z artykułem  82 ust.1 ustawy    
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. 
8.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym , trwale zamkniętym opakowaniu,              
w kopercie w siedzibie  Zamawiającego – sekretariat lub za pośrednictwem poczty. 
Oferta złożona w innym terminie lub w miejscu nie wskazanym przez 
zamawiającego, nie będzie badana ( nie zostanie otwarta) i zostanie zwrócona 
wykonawcy. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz 
napis : Oferta na dostawę  gablot  wystawowych dla Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim dla celów realizacji wystawy „Historia Piotrkowa 
Trybunalskiego” Muzeum w Piotrkowie  Trybunalskim  , Plac Zamkowy 4 , 97-
300  Piotrków Trybunalski 
 Nie otwierać przed  2 sierpnia 2011 roku , godzina 11.15   
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenie  wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie  oferty przed 
wyznaczonym  terminem otwarcia , a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
9. Informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w odrębnym 
opakowaniu ( kopercie) , a w miejscu widocznym na zewnątrz  umieścić napis  „ Nie 
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udostępniać innym uczestnikom postępowania , informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa”  
10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
Uwaga za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej dostarczenia do 
sekretariatu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i opatrzenie pieczęcią 
wpłynęło dnia … o godzinie ….  
                                                                
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
Miejsce składania ofert : Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim , Plac Zamkowy 4 , 
97-300 Piotrków Trybunalski - sekretariat 
Termin składania  ofert upływa w dniu  2 sierpnia 2011 roku o godzinie 11.00  
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie do składania 
ofert, zostaną odesłane bez otwierania. 
Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia  oferty  do siedziby 
Zamawiającego. 
Miejsce otwarcia ofert :  
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
Plac Zamkowy 4 
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2011 roku o godzinie 11.15 
Otwarcie ofert jest jawne 
 
XVI .Opis sposobu obliczania ceny : 
1. Cena ( w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy o cenach ) musi obejmować wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia . 
2.Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oraz podatek VAT zgodnie                           
z obowiązującymi przepisami . 
3.Cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie 
wyliczeń.  
4.Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN . 
5.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z  wykonaniem  zamówienia .Cena powinna być tylko jedna. 
6.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną  ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały podwyższeniu .  
7.Cena pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 
8.W toku oceny ofert  Zamawiający  może żądać od Wykonawcy  pisemnych 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom  przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
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oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  kryteria  
wyboru.  
 
XVII. Opis kryterium oceny ofert :  
 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej  będzie : 
cena- 100 % 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów . Pozostałe 
proporcjonalnie mniej , według formuły :  
                                                               
Ceny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według 
następującego wzoru : 
 
 
                                            Cofmin 
                                C = --------------   x 100 
                                            Cofb 
 
gdzie : Cofmin – najniższa cena całkowita  z ofert badanych , spośród  ofert                         
          nieodrzuconych 
   Cofb – cena całkowita oferty badanej, nieodrzuconej  
   100 – waga  kryterium 
 
 
1.Oferty będą  oceniane  metodą punktową w skali  od 1 do 100 . 
2.Za  najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska największą  liczbę 
punktów . 
3.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XVIII. Informacje dotycz ące walut obcych  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą odbywać się będzie w złotych 
polskich. 
 
XIX. Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :  
Zamawiający powiadomi na piśmie lub faksem o wynikach postępowania wszystkich 
wykonawców/dostawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia . 
Jednocześnie informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.muzeumpiotrkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w  siedzibie 
Zamawiającego. 
Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa , 
której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji . Termin zawarcia 
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umowy zostanie określony w informacji o  wynikach   postępowania . Termin ten 
może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu.     
O nowym terminie zawarcia umowy  wykonawca  zostanie  poinformowany  po 
zakończeniu postępowania  protestacyjnego. 
XX. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy : 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie 
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XXI. Istotne dla stron postanowienia :  
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę . 
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
Postanowienia  umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi załącznik nr 6 
do specyfikacji. 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia : 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone            
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
1.Protest 
Wykonawca  ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął 
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 
Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego  w taki 
sposób , że mógł on zapoznać się z jego treścią . 
1.Protest powinien wskazywać: 
a) żądanie, 
b) zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
c) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 
2) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do ich wniesienia . 
3) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
4)Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
- treści ogłoszenia , 
- postanowień SIWZ, 
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia , odrzucenia 
oferty i wyboru najkorzystniejszej w terminie 10 dni od upływu ostatniego                 
z terminów na wniesienie protestu. 
5)Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym  ustawowo  terminie poczytuje się za 
jego oddalenie. 
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2.Odwołanie  
 

1) Zgodnie z zapisem art. 184 ust. 1 ustawy, przepisów  dotyczących  odwołań  nie  
stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie  „Prawo zamówień 
publicznych” w dziale  VI – Środki ochrony prawnej . 
 
 
 
 
                                                                    
 
Załączniki  do  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 
 
Zał. nr 1 .Formularz oferty 
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 4  Wykaz dostaw  
Zał. nr 5 Formularz cenowy i wykaz  rzeczowy dostawy 
Zał. nr 6. Wzór umowy 
Zał. nr 7. Rysunki 
 
                                                                       Specyfikację  opracował : 
                                                                        Krzysztof  Wiączek 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 


