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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu  
z siedzibą w Kaliszu, ul. Łazienna 6; 
NIP: 618-004-43-14 
REGON: 000282814; 
 
Adres do korespondencji:  
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6 
62-800 Kalisz 
 
Telefon: 62 7652500, 62 7652501 
Adres strony internetowej: www.ckis.kalisz.pl  
 
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: administracja@ckis.kalisz.pl 
 
Znak postępowania: ZP/PN/2/2018 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 ze zm.) – zwanej dalej „pzp”. 

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy pzp. 

2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego 

Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie,  
3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: 

1) Część 1: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów 
– armatura łazienkowa, zgodnie z tabelarycznym wykazem – załączniki nr 1a SIWZ oraz 
„Projektem wystroju wnętrz – Dobór elementów wyposażenia meblarskiego dla Pałacu 
Myśliwskiego w Antoninie – część I pomieszczenia sanitarne” – załączniki nr 1b SIWZ, 
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia dla części 1  

2) Cześć 2: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów 
– akcesoria łazienkowe, zgodnie z tabelarycznym wykazem – załączniki nr 1c SIWZ, 
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia dla części 2 

których szczegółowy opis zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
załącznik do SIWZ 

3.3 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną Część lub wszystkie Części. 
Opisy poszczególnych części zamówienia znajdują się w pkt 3.2 SIWZ oraz załącznikach do 
SIWZ. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.6 Całe dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe i 

posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
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Oferowane wyposażenie musi posiadać deklarację zgodności oraz znak bezpieczeństwa CE, a 
także spełniać wymagania bhp i p.poż. 

3.7 W przypadku użycia w niniejszej SIWZ nazw konkretnych artykułów, materiałów, 
urządzeń, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, 
mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard 
techniczny i jakościowy. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną zostanie 
uznana oferta, w której zaoferowane produkty, co najmniej spełniają wszystkie parametry 
techniczne i funkcjonalne artykułów, materiałów i urządzeń wskazanych i opisanych w 
SIWZ i załącznikach do niej.  

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż 20 dni licząc od daty 
zawarcia umowy. Ponadto termin dostawy stanowi kryterium wyboru oferty. Przez dostawę należy 
rozumieć dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Pałacu Myśliwskiego Książąt 
Radziwiłłów w Antoninie, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice.  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu, 
5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 

5.2.1 Złożył kompletne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 6 SIWZ, 
5.2.2 Posiada wiedzę i doświadczenie wystarczające dla realizacji przedmiotu zamówienia: 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 
wystarczających dla realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
dokonał dostawy wyposażenia łazienek na kwotę nie niższą niż 5.000,00 zł brutto. 

5.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.3.1 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania 
przez wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 
Podwykonawców. 

5.3.2 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
uzna warunki, o których mowa w punkcie 5.1.2 SIWZ za spełnione, jeżeli wykonawcy 
spełniają je łącznie.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
6.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
6.1.1 nie podlega wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ; 
6.1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

a także karty katalogowe oferowanych produktów. 
6.2 Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w punktach 6.1.1 SIWZ, będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega, iż spełnienie tych warunków nie 
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jest jednoznaczne z brakiem wykluczenia z innych powodów oraz spełnieniem wszystkich 
warunków udziału w postępowaniu. 

6.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie „Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców z osobna. 

6.4 Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o Podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1.1 SIWZ. 

6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z wykonawców - na zasadach ujętych w 
punkcie 6.7 SIWZ. 

6.6 Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.7 Dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
punkcie 6.6 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

6.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.9  W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.10  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - z wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 6 niniejszej SIWZ, których 
formę regulują punkty 6.7 i 6.8 SIWZ - Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać: 

− za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca, 

− przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.), 

7.2. Zamawiający ustala, że w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje, zwane dalej korespondencją, 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

− pisemnie: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, 
− lub drogą elektroniczną: wykaz osób do kontaktu w punkcie 7.9. SIWZ 

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy ZP/PN/2/2018. 

7.3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
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elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania – także w formie elektronicznej. 

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, o czym 
Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę.  

7.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w punkcie 7.5 SIWZ. 

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

7.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

− w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 
Anna Kubiak, e-mail: kubiak@palacantonin.pl  

− w sprawie procedury przetargowej:  
Grzegorz Stępniewski, e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl,.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub osobisty. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, przy czym nie może być on dłuższy niż 60 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 
10.1. Ofertę stanowią 

10.1.1 wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - zgodnie ze wzorem (wymagany 
zakres informacji) stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim, 

10.1.2 wypełniony i podpisany „Formularz cenowy” – właściwy dla Części, na którą składana 
jest oferta - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik 
do SIWZ lub na nim. 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale. 
10.2. Do oferty należy dołączyć: 

10.2.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie i na zasadach określonych w dziale 6 SIWZ, 

10.2.2. opisy, wykazy i dokumenty, o których mowa w formularzu ofertowym (załącznik nr 
2 do SIWZ) wraz z formularzem cenowym (załącznik do oferty). 

10.2.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
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rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
lub są wykonywane należycie, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

10.2.4. atesty higieniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty 
bezpieczeństwa, itp. opisujące oferowane produkty 

10.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
10.4. Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. 

10.5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

10.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 
należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.7. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być 
opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez wykonawcę lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela. Taką samą formę muszą posiadać dokumenty 
składane w trybie art. 26 ust. 3 pzp. 

10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

10.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną Część, zawierającą jedną 

jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty 
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez wykonawcę. 

10.12. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 
numerami, a w formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

10.13. Kartki oferty i załączników winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 10.15. 

10.14. Wszelkie zmiany w ofercie (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.15. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą „dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony 
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części 
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

Uwaga: Ponieważ, zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 pzp zasadą, postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jest jawne, Zamawiający, na podstawie art. 8 ust. 3 pzp, żąda 
dołączenia do oferty uzasadnienia wyjątkowego charakteru zastrzeganych informacji 
oraz wyszczególnienia działań jakie zostały podjęte w celu zachowania ich poufności. 

10.16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 
skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) 
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ich odtajnieniem. 
10.17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Postanowienie zawarte w punkcie 10.16 
stosuje się odpowiednio. 

10.18. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 
kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
NR TELEFONU 

 

CENTRUM KULTURY 

I SZTUKI W KALISZU 

UL. ŁAZIENNA 6 

62-800 KALISZ 

 

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM: 

 
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK DO REMONTOWANEGO PAŁACU MYŚLIWSKIEGO 

KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW W ANTONINIE W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI” 
 
ZNAK SPRAWY: ZP/PN/2/2018 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 
 
Uwaga: Na kopercie należy podać dokładną nazwę i adres wykonawcy aby umożliwić 

ewentualną zmianę, wycofanie bądź zwrot oferty w przypadku złożenia jej po terminie. 
10.19. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

10.19.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA oferty” Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.19.2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według tych samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „WYCOFANIE 
oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 
po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

10.20. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania, ponosi Wykonawca. 

10.21. Oferta musi uwzględniać ewentualne wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 1 pzp oraz ewentualne zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 4 pzp. 

10.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w punktach 7.4 i 7.5 SIWZ. 
Przepisy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 
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zapisów umowy, po terminie składania ofert. 
10.23. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim 

przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru 
przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje 
poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem 
identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem. 

10.24. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub 
nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają 
Wykonawcę.  

10.25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu składania ofert.  

10.26. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Jeżeli 
Wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
11.1. Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, nie później niż do dnia 16 lipca 2018 roku do godziny 13.00 
11.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. 
11.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. Oferty przesłane pocztą lub kurierem zostaną zakwalifikowane do 
postępowania pod warunkiem, że ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi 
nie później niż do dnia 16 lipca 2018 roku do godziny 13.00 

11.4. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie, 
na podstawie art. 84 ust. 2 pzp. 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2018 roku o godzinie 13.15 w siedzibie 
Zamawiającego – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz w 
pokoju nr 24 (sala konferencyjna).  

11.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy pzp. 

11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: 
− kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
− firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
− informacje dotyczącą ceny podanej przez wykonawców. 

Informacje podane na otwarciu ofert zostaną odnotowane w protokole postępowania 
oraz zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego https://www.e-bip.org.pl/ckis/ w zakładce Ogłoszenia i przetargi.  

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu Cenowym” – odpowiednim 

dla Części, na którą składa ofertę - cen i wyliczenia wartości zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w pierwszym wierszu tabeli i pod tabelą oraz poniżej. 

12.2. Cenę ofertową wyliczyć należy w sposób następujący: w tabeli w „Formularzu Cenowym” 
należy podać oferowaną przez Wykonawcę cenę jednostkową netto dla każdej pozycji, a 
następnie dokonać wyliczenia wartości netto dla każdej pozycji zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli (tj. przemnożyć ilość 
zamawianych artykułów przez cenę jednostkową netto). Do wyliczonych wartości netto 
dla każdej pozycji należy dodać kwotę podatku VAT wynikającą ze odpowiedniej stawki 
podatku VAT wskazanej w tabeli dla każdej pozycji, aby otrzymać wartość brutto. 
Wartość tą należy przenieść i wpisać do „Formularza Ofertowego”, będzie ona podlegać 
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ocenie w kryterium ceny. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się prawidłowo 
wyliczoną wartość zawartą w Formularzu Cenowym.  

12.3. Ceny należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do 
grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń 
według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 
0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

12.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający będzie 
kierował się zasadami zawartymi w tym artykule, a w szczególności uzna, że w 
przypadku omyłek rachunkowych prawidłowo Wykonawca podał cenę jednostkową 
netto i ewentualne omyłki Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny 
zawartych w „Formularzu Cenowym” i powyżej. 

12.5. W przypadku, gdy Wykonawca uważa, że w przypadku konkretnego artykułu powinna 
mieć zastosowanie inna stawka podatku VAT niż wskazana w tabeli w „Formularzu 
Cenowym” należy poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 

12.6. W cenach jednostkowych netto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (czynności 
Wykonawcy związanie z przygotowaniem dostaw, transportem, rozładunkiem we 
wskazanym miejscu itp.) związane z dostawami do pomieszczeń Pałacu Myśliwskiego 
Książąt Radziwiłłów w Antoninie, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice, oprócz podatku 
VAT. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
 

13.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 
1) Cena - waga 80 pkt., 
2) Czas dostawy – 20 pkt. 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w 
toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert 
obliczona zostanie według wzoru: 

 

Lp = C + D 
 

gdzie: 
Lp –łączna liczba punktów przyznana ofercie, 
C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”, 
D – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Czas dostawy” 
 
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Kryterium „Cena” 

 
W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość oferty brutto podana przez 
Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 80 otrzyma 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączna wartość oferty brutto. Ilość punktów 
w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla 
się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 
 
C = Cn/Co x 80 pkt. 
gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
Cn – najniższa łączna wartość oferty brutto zaoferowana, 
Co – łączna wartość oferty brutto w ocenianej ofercie.  
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2) Kryterium „Czas dostawy” 
 
W powyższym kryterium oceniany będzie czas dostawy oferowanych produktów od 
momentu podpisania umowy podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. 
Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od długości podanego przez 
Wykonawcę czasu dostawy, według następujących zasad: 
a) Czas dostawy 20 dni – 0 pkt., 
b) Czas dostawy 10 dni – 20 pkt., 

 

Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże w 

„Formularzu oferty” jeden z wyżej wymienionych okresów, w innym przypadku oferta 

otrzyma zero punktów w tym kryterium*. Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu 

oferty” uważa się za zaoferowanie 20 dniowego terminu dostawy i brakiem punktów w 

powyższym kryterium. 

 
* w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres dostawy dłuższy niż 20 dni, oferta zostanie 

odrzucona. 

 
13.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych 

kryteriach oceny ofert, a oferta która otrzyma największą, łączną ilość punktów w danej 
Części zostanie uznana za najkorzystniejszą w tej Części, o ile nie będzie podlegać 
odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością 
punktów w danej Części.  
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie ujętym w art. 92 ust. 1 pzp, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia. 

14.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.3. Jeżeli oferta najkorzystniejsza będzie ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

14.4. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. 
14.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
14.6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 pzp. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

 
Z Wykonawcą, który został wybrany Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 6 

do SIWZ. Załączony do SIWZ projekt umowy ma charakter uniwersalny, na jego podstawie zostaną 
zawarte umowy na poszczególne Części. 
 

XVII. ZMIANY UMOWY I WARUNKI ICH WPROWADZENIA 
 
Zgodnie z zapisami umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 
Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony prawnej w postępowaniu zawiera dział VI 
pzp. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

18.3 W niniejszym postępowaniu, wobec czynności: 
− określenia warunków udziału w postępowaniu, 
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
− odrzucenia oferty odwołującego, 
− opisu przedmiotu zamówienia, 
− wyboru najkorzystniejszej oferty, 

przysługuje odwołanie. 
18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. 
Postępu 17A), w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

18.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami pzp czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
pzp, innej niż wymienione w punkcie 18.3 SIWZ. 

18.8 Odwołanie wobec czynności wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia bądź odrzucenia oferty odwołującego (pkt 18.3 ppkt 2 i 3 SIWZ) wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
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stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny 
sposób. 

18.9 Odwołanie określenia warunków udziału w postępowaniu (pkt 18.3 ppkt 1 SIWZ) 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 

 
XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną Część lub wszystkie Części. Opisy 
poszczególnych części zamówienia znajdują się w pkt 3.2 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 
 
 

XX. UMOWA RAMOWA 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 
 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie  
w walucie polskiej (PLN). Cena zaproponowana w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) ma zostać 
wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń  
w walutach obcych. 
 

XXII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

23.1 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w 
Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz 

23.2 Inspektorem danych osobowych jest Pan Łukasz Myszko, e-mail: 
l.myszko@ckis.kalisz.pl 

23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

23.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja w oparciu o: 
1) art. 8 ustawy Pzp, 
2) art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 
3) art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, 
4) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
5) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w 

szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, 
Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów 
kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty 
zamówieniem publicznym, Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

23.5 Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a 
następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze 
środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej 
zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane 
przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i 
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nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami 
umowy). 

23.6 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp. 

23.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

23.8 Posiada Pan/Pani: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego),  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

23.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części 1, 2, 
Nr 2 – formularz ofertowy – do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą, 
Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Nr 5 – wykaz dostaw 
Nr 6 – wzór umowy wraz z załącznikami dla wszystkich części  
Nr 7 – Formularze cenowe dla Części 1, 2 – do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą – odpowiedni dla 
Części na którą składana jest oferta 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

załączniki nr 1a SIWZ  
Część 1: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – armatura 
łazienkowa. 
 

Część 1: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – armatura 
łazienkowa. 

Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 
1 2 3 4 

1.  Kabina prysznicowa narożna 90x90 cm (zawiasy i uchwyty chromowane polerowane) szt. 4 

2.  
Drzwi dwuskrzydłowe do kabin prysznicowych szer. 80 (zawiasy i uchwyty 
chromowane polerowane) 

szt. 1 

3.  
Drzwi dwuskrzydłowe do kabin prysznicowych szer. 90 (zawiasy i uchwyty 
chromowane polerowane) 

szt. 7 

4.  
Brodzik na podbudowie styropianowej 90x90 cm wraz z syfonem i korkiem mosiężnym 
chromowanym polerowanym 

szt. 11 

5.  
Brodzik na podbudowie styropianowej 80x80 cm wraz z syfonem i korkiem mosiężnym 
chromowanym polerowanym 

szt. 1 

6.  
Miska WC, prostokątna bezkołnierzowa wraz ze stelażem o szerokości 40 cm (zestaw 
podtynkowy) i deską wolnoopadającą oraz przyciskiem chromowanym polerowanym 

szt. 4 

7.  
Miska WC, prostokątna bezkołnierzowa wraz ze stelażem o szerokości 40 cm (zestaw 
podtynkowy) i deską wolnoopadającą oraz przyciskiem chromowanym matowym 

szt. 2 

8.  Bateria prysznicowa natryskowa z deszczownicą (chromowana polerowana) szt. 5 

9.  
Umywalka do 50 cm (min. 49 cm) i szafka podumywalkowa wraz z baterią 
chromowaną polerowaną i syfonem z korkiem chromowanym polerowanym 

szt. 4 

10.  Umywalka szer. 50 cm wraz z baterią chromowaną matową i syfonem chromowanym szt. 2 

11.  
Pisuar wraz ze stelażem o szerokości 50 cm (zestaw podtynkowy) oraz zaworem 
spłukującym czasowym chromowanym polerowanym 

szt. 1 

12.  
Wentylator łazienkowy, ścienny systemowy Fi-100, łożyskowany (poziom hałasu max. 
do 26 dB), panel wykończeniowy inox, gwarancja min. 5 lat 

szt. 18 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

załączniki nr 1b SIWZ  
Część 1: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów  – armatura 
łazienkowa. 
 
„Projekt wystroju wnętrz – Dobór elementów wyposażenia meblarskiego dla Pałacu Myśliwskiego w 
Antoninie – część I pomieszczenia sanitarne” – w wersji elektronicznej 
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II Część opisowa – architektura

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz w zakresie

1. Projekt łazienek na III-cim piętrze wraz z doborem armatury

2. Projekt łazienki w pokoju 41

3. Projekt remontu szatni i toalet w piwnicach

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna, pomiary obiektu,

- umowa pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu a Autorską Pracownią arch. Macieja 

Małachowicza

- ustalenia z Inwestorem

3. Projekt łazienek na III-cim piętrze wraz z doborem armatury

Projekt przewiduje wymianę kafli na posadzce i ścianach, brodzików prysznicowych i
kabin, umywalki, armatury sanitarnej.

Wewnątrz kabiny prysznicowej przewiduje się wyłożenie na ścianie kafli o wym. 20
x  20  białych.  Przed  kabiną  oprócz  kafli  zaprojektowano  cokolik  i  listwę  kamienną,
marmurową.

Na podłodze przewidziano kafle o wym. 30 x 60 cm o układzie jak na rys. 1.

Dobór elementów wyposażenia w pkt. 6

4. Projekt łazienki w pokoju 41

Projekt przewiduje wymianę kafli na posadzce i ścianach, brodzików prysznicowych i
kabin, umywalki, armatury sanitarnej.

Wewnątrz kabiny prysznicowej przewiduje się wyłożenie na ścianie kafli o wym. 20
x  20  białych.  Przed  kabiną  oprócz  kafli  zaprojektowano  cokolik  i  listwę  kamienną,
marmurową.

Na podłodze przewidziano kafle o wym. 30 x 60 cm o układzie jak na rys. 2.

Dobór elementów wyposażenia w pkt. 6 

Uwaga w pkt 6 wskazano także nowe brodziki i drzwi prysznicowe do pozostałych
łazienek hotelowych.

5. Projekt remontu szatni i toalet w piwnicach

W pomieszczeniu  szatni  należy  zdjąć  wykładziny  dywanowe.  Odsłonić  schody  w
korytarzu i w razie konieczności dokonać ich wzmocnienia lub wymiany. (Dopuszcza się
odbudowę konstrukcji schodów drewnianych jako wylewanych żelbetowych – decyzja po
odsłonięciu schodów).

Należy  uzupełnić  brakujący  panel  boazerii.  Istniejącą  boazerię  należy  oczyścić,
przeszlifować i ponownie pomalować.

W korytarzu, hallu i łazienkach należy wykonać nowe posadzki z płyt ceramicznych
60 x 60 cm w kolorze naturalnego kamienia np. Naturstone firmy Paradyż.

W pomieszczeniach ustępowych oraz w korytarzu wzdłuż ściany wewnętrznej należy
wykonać cokolik w kolorze podłogi.
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Na ścianach pomieszczeń ustępowych przewiduje się białe kafle o wym25 x 40 cm
w układzie pionowym.

W  hallu  przewiduje  się  demontaż  boazeryjnego,  niekompletnego  sufitu  i
powieszenie płyty g-k maskującej okablowanie oświetlenia i czujek p.poż.

Sufit należy pomalować na kolor złamana biel.

Dobór elementów wyposażenia w pkt. 6

6. Wyposażenie łazienek w pałacu w Antoninie:

6.1.  kabiny prysznicowe

4 szt kabiny narożne 90 x 90 cm  

- szkło hartowane przeźroczyste

- zawias pełny 2 szt na całej wysokości kabiny

- dwoje drzwi

- kabina kwadratowa

- zawias pojedynczy unoszący drzwi do góry

- drzwi otwierane do zewnątrz

- wysokość kabiny min. 195 cm

- uchwyt mosiężny, chromowany, prostokątny

np. Sanplast Prestige

6.2. Drzwi dwuskrzydłowe do kabin przysznicowych

1 szt. szer. 80 (wymiar między ściankami 81 cm) 7 szt. szer. 90 

- szkło hartowane przeźroczyste

- profile przyścienne niwelujące krzywiznę ścian z dużym zakresem regulacji na profilach - 
(zakres regulacji szerokości ścianki drzwiami min. 90-93 cm (80-82 dla kabiny 80tki))

- wysokość kabiny min. 190 cm
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- Profil chromowany

Zawias pełny na wysokość kabiny

- rączki metalowe, chromowane

np. REA Western 90 in 80

Uwaga: Drzwi mają być zamontowane w istniejących wnękach - siedmiu szerokości 90-93 cm i 
jednej o szerokości 81 cm, stąd konieczność regulacji szerokości
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6.3. Brodzik na podbudowie styropianowej

12 szt (11 szt. 90x90 cm, 1 szt. 80x80 cm)

- brodzik akrylowy

- syfon Q90 czyszczony od góry

- korek chromowany

Zgodnie z projektem brodzik ma wystawać 12 cm powyżej poziomu posadzki (wysokość 
kamiennego cokołu – dopuszcza się podniesienie boku brodzika o max 2 cm powyżej cokołu, 
jednak nie może być od niego niższy). Brodzik powinien posiadać gładkie akrylowe, białe 
ścianki (od strony pomieszczenia bok będzie widoczny – nie przewiduje się wykonania kafli na 
boku brodzika).

6.4. Miska WC prostokątna bezkołnierzowa wraz z stelażem (zestaw 
podtynkowy) 

– 6 szt.

- miska prostokątna Clean – on (miska bezkołnierzowa)

- stelaż szerokości 40 cm

- deska duraplastowa wolnoopadająca, wypinana

- system spłukiwania 3/6

- przycisk chromowany, prostokątny, podwójny 3/6

- do zastosowania w narożniku

6.5. Bateria prysznicowa natynkowa z deszczownicą

- 5 szt

- kolumna natynkowa prysznicowa

- słuchawka prysznicowa 3 - funkcyjna

- deszczownica o wym. ok. 20-25 x 20- 25 cm, forma prostokątna, ostre kąty

- wąż silikonowy
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- półsyfon

np. REA basic

6.6. Umywalka i szafka podumywalkowa wraz z baterią i półsyfonem

- 4 szt.

- umywalka o formach kwadratowych

- szer. do 50 cm (min. 49 cm), głębokość do 40 cm (min. 38 cm)

- mebel lakierowany szer. do. 50 cm, wys. ok. 53-55 cm w kolorze szarym

- 2 szuflady

- cichy domyk

- półsyfon

- bateria chromowana o prostych formach, montowana na umywalce

np. szafka i umywalka Cersanit Crea 50, bateria Cersanit Elio
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6.7. Umywalka wraz z baterią i chromowanym syfonem

2 szt. 

- umywalka szer 50 cm głębokości do 32 cm

- prostokątna o zaokrąglonych narożnikach

- z otworem na baterię

- biała

- chromowany syfon

- bateria chromowana o prostych formach, montowana na umywalce

- np. Roca Dama-N Compacto umywalka 50x32 cm ścienna, bateria Cersanit Elio

6.8. pisuar w zestawie z stelażem podtynkowym

1. szt

- pisuar ceramiczny

- szerokość stelaża 50 cm

- dopływ z tyłu

- z automatycznym zaworem spłukującym
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Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul.Orłowskiego 11,  tel. 71 345 26 54, zabytki@rewaloryzacja.com

np. Koło NovaPro TechnicGT

Uwaga: wszystkie nazwy własne produktów zostały użyte jako przykład. Dopuszcza się 
stosowanie innych wyrobów o równorzędnych lub wyższych parametrach estetycznych i 
użytkowych.

Elementy wskazane razem w jednym pkt. np. "pisuar ze stelażem i zaworem spłukującym"; 
"umywalka z baterią" muszą być dobrane do wspólnego montażu.

6.9. Wymagania dot. gwarancji:

Dla elementów wyposażenia wymaga się przynajmniej następujących okresów gwarancji:

dla elementów akrylowych (niezmienność barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu)– 
84 miesięcy

dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)

dla stelaży podtynkowych – 84 miesiące (7 lat)

baterie – 84 miesiące (7 lat)

dla pozostałych elementów min. 24 miesiące

opracował maj - czerwiec 2018:

dr inż. arch. Anna Małachowicz
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

załączniki nr 1c SIWZ 
Cześć 2: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – akcesoria 
łazienkowe. 
 
 

Cześć 2: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt – akcesoria łazienkowe. 

Lp. 
Nazwa artykułu  

wraz z opisem charakterystycznych elementów 
j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1.  

Szczotka do WC z uchwytem  
• Wisząca 
• Montowana na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, chrom polerowany 
• Rączka szczotki z klapką przeciwdziałającą wydostawaniu się nieprzyjemnych 

zapachów, 
• Wymienna końcówka szczotki 
• Wyjmowany wkład ułatwiający czyszczenie, 
• Wymiary: szer. 7-8,5 cm, wys. 38-39,5 cm, gł. 9,5-10,5 cm 

szt. 14 

2.  

Elektryczna suszarka do włosów 
• Montowana na ścianie na stałe  
• Wymiary: wys. 19-20,5 cm, szer. 22-24 cm, gł. 10-12 cm 
• Przystosowana do bezpiecznego użytkowania w hotelach 
• Uruchamianie suszarki automatycznie po wyjęciu z obudowy  
• Moc wyjściowa 650/1300W z możliwością regulacji 
• Materiał wykonania: tworzywo sztuczne 
• Kolor biały 
• II klasa ochronności 
• Certyfikat CE 

szt. 14 

3.  

Uchwyt na papier toaletowy  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna ,chrom polerowany,   
• Wymiary: wys. 135-145 mm, szer. 135-145 mm, gł. 140-145 mm 

szt. 4 

4.  

Uchwyt na 2 szklanki 
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, chrom polerowany 
• 2 szklanki w komplecie 

szt. 8 

5.  

Uchwyt na 1 szklankę  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, chrom polerowany 
• 1 szklanka w komplecie  

szt. 4 

6.  

Dozownik mydła w pianie  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, chrom matowa  
• Kształt – prostokąt w pionie 
• Wymiary: wys. 25-26,5 cm, szer. 9-10,5 cm, gł. 9-10,5 cm 
• Do stosowania z mydłem w pianie na jednorazowe wkłady 

szt. 2 
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7.  

Mechaniczny podajnik do ręczników papierowych w rolce 
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, matowa 
• Kształt – prostokąt 
• Wyposażony w mechanizm tnący, wysuwający kolejne listki papieru. Pojemnik 

powinien pomieścić rolkę o długości 250m i uzyskiwać od 900 do 1000 ręczników z 
rolki 

• Wymiary: wys. 32,5-34 cm, szer. 29-31 cm, gł. 15-16,5 cm 

szt. 2 

8.  

Pojemnik na papier toaletowy  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, matowa 
• Max. średnica rolki papieru 19 cm, 
• Kształt – okrągły 

szt. 2 

9.  

Kosz na śmieci o pojemność 5 litrów 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, matowa  
• Dno pełne wzmocnione 
• Pełny przycisk pedałowy ze stali 
• Ciche zamykanie pokrywy 

szt. 14 

10.  

Kosz na śmieci o pojemność 27 litrów  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, matowa 
• Kształt – prostokąt 
• Możliwość zdjęcia pokrywy  

szt. 2 

11.  

Pojemnik na torebki higieniczne 
• Montowany na ścianie 
• Materiał: stal nierdzewna matowa 
• Wymiary: wys. 16-17 cm, szer. 8-10 cm 

szt. 1 

12.  
Mydelniczka  
• Montowany na ścianie 
• Materiał wykonania: stal nierdzewna, chrom polerowany 

szt. 12 

13.  

Obudowa do elektronicznych odświeżaczy powietrza 
• Montowany na ścianie 
• Materiał: stal nierdzewna matowa 
• Wymiary: wys. 22-23 cm, szer. 11-12 cm, gł. 7-8,5 cm 

szt. 2 

14.  

Popielnica z koszem  ze stali nierdzewnej 
• Materiał: stal nierdzewna matowa 
• Zdejmowana pokrywa 
• Wewnątrz popielnicy wyjmowane metalowe wiadro na odpady  
• Pojemnik na popiół, wyjmowany ułatwiający czyszczenie 
• Wymiary: wys. 60-62 cm, śr.22-23,5 cm  

szt. 2 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 1) 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………… 
Numer telefonu: …………………………………. 
Numer faksu: ……………………………………. 
Adres e-mail: ……………………………………. 
 
 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6 
62-800 Kalisz 

 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Myśliwskiego Książąt 

Radziwiłłów w Antoninie w podziale na 2 części”, 

w imieniu reprezentowanych Wykonawcy/ów 

 
 

tj.:………..………………………...………………………………………………..………………………..……. 
(należy podać nazwę i adres wykonawcy adres np. w formie pieczęci, w przypadku ofert wspólnej należy podać nazwy, adresy wszystkich wykonawców składających ofertę) 

Oświadczam, iż: 

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w poszczególnych Częściach, zgodnie z jego opisem i 

warunkami zawartymi w SIWZ, za ceny: 

 

 

 

Numer i nazwa Części  Wartość (cena) oferty brutto (wPLN) 
Część 1 * : Dostawa wyposażenia łazienek do 
remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – 
armatura łazienkowa. 

 
…………………………………. 1) 

Cześć 2 * : Dostawa wyposażenia łazienek do 
remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – 
akcesoria łazienkowe. 

 
…………………………………. 1) 

 

*Część, na którą Wykonawca nie składa oferty należy skreślić 
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FORMULARZ OFERTOWY – c.d. 

 

2. Zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia: 

 

a) Dla Części 1 …......................................... 1) dni  
do (10, 20) dni 

liczony od daty podpisania umowy. 
 
b) Dla Części 2 …......................................... 1) dni  

do (10, 20) dni 

liczony od daty podpisania umowy. 
 

3. Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich 

treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania 

oferty. 

 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 3) 

 

5. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

 

6. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

 

mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / inna 4)  

 
 

7. Niżej wymienione informacje, zawarte w naszej ofercie nie mogą być udostępnione: 
 

LP. OZNACZENIE RODZAJU 
(NAZWY) INFORMACJI 

STRONY W OFERCIE 
(WYRAŻONE CYFRĄ) 

od do 

1.    
n.    

Uwaga: warunkiem koniecznym skutecznego zastrzeżenia poufności dokumentów jest spełnienie 
wymagań zawartych w punkcie 10.15 SIWZ. 

 
 

8. Następujący zakres zamówienia zamierzam/y powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 1):  
(brak wypełnienia oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z udziału Podwykonawców) 

 

LP. 
Określenie (opis) zakresu 

zamówienia zlecanej 
podwykonawcy 

Firma (nazwa) podwykonawcy, 
NIP/REGON 

1.   
n.   
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FORMULARZ OFERTOWY – c.d. 

 
 
 
Inne informacje wykonawcy. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
 

Wykonawca załącza do oferty: 
 
 

1) .................................................................................................................................................. 
2) .................................................................................................................................................. 
3) .................................................................................................................................................. 
n) .................................................................................................................................................. 
 
 
..........................., dnia .......................... roku 
 
 
 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: objaśnienia na następnej stronie.  
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1) Należy podać dane/uzupełnić 

 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), 

 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego 

punktu np. poprzez jego wykreślenie), 

 

4) Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż: 

• mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 

• małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; 

• średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii 

przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika 

spółki cywilnej). 
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Załącznik do Oferty 
FORMULARZ CENOWY 

 
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 1 

 
 

Część 1: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – armatura 
łazienkowa. 

Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 

Stawka 
podatku 
[VAT] 

Wartość brutto [PLN] 
kolumna 6 + kwota 

podatku VAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Kabina prysznicowa narożna 
90x90 cm (zawiasy i uchwyty 
chromowane polerowane) 

szt. 4     

2.  

Drzwi dwuskrzydłowe do 
kabin prysznicowych szer. 80 
(zawiasy i uchwyty 
chromowane polerowane) 

szt. 1     

3.  

Drzwi dwuskrzydłowe do 
kabin prysznicowych szer. 90 
(zawiasy i uchwyty 
chromowane polerowane) 

szt. 7     

4.  

Brodzik na podbudowie 
styropianowej 90x90 cm wraz 
z syfonem i korkiem 
mosiężnym chromowanym 
polerowanym 

szt. 11     

5.  

Brodzik na podbudowie 
styropianowej 80x80 cm wraz 
z syfonem i korkiem 
mosiężnym chromowanym 
polerowanym 

szt. 1     

6.  

Miska WC, prostokątna 
bezkołnierzowa wraz ze 
stelażem o szerokości 40 cm 
(zestaw podtynkowy) i deską 
wolnoopadającą oraz 
przyciskiem chromowanym 
polerowanym 

szt. 4     

7.  

Miska WC, prostokątna 
bezkołnierzowa wraz ze 
stelażem o szerokości 40 cm 
(zestaw podtynkowy) i deską 
wolnoopadającą oraz 
przyciskiem chromowanym  
matowym 

szt. 2     

8.  
Bateria prysznicowa 
natryskowa z deszczownicą 
(chromowana polerowana) 

szt. 5     

9.  

Umywalka do 50 cm (min. 49 
cm) i szafka podumywalkowa 
wraz z baterią chromowaną 
polerowaną i syfonem z 
korkiem chromowanym 
polerowanym 

szt. 4     

10.  
Umywalka szer. 50 cm wraz z 
baterią chromowaną matową i 
syfonem chromowanym 

szt. 2     
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11.  

Pisuar wraz ze stelażem o 
szerokości 50 cm (zestaw 
podtynkowy) oraz zaworem 
spłukującym czasowym 
chromowanym polerowanym 

szt. 1     

12.  

Wentylator łazienkowy, 
ścienny systemowy Fi-100, 
łożyskowany (poziom hałasu 
max. do 26 dB), panel 
wykończeniowy inox, 
gwarancja min. 5 lat 

szt. 18     

Wartość brutto: 
(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją przenieść do „Formularza Ofertowego”) 

 

 
 
 
 
..........................., dnia .......................... roku 
 
 
 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik do Oferty 
FORMULARZ CENOWY 

 
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 2 

 
 

Cześć 2: Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – akcesoria 
łazienkowe. 

Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 

Stawka 
podatku 
[VAT] 

Wartość brutto [PLN] 
kolumna 6 + kwota 
podatku VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Szczotka do WC z uchwytem  szt. 14     

2.  
Elektryczna suszarka do 
włosów  

szt. 14     

3.  Uchwyt na papier toaletowy  szt. 4     

4.  Uchwyt na 2 szklanki szt. 8     

5.  Uchwyt na 1 szklankę   szt. 4     

6.  Dozownik mydła w pianie  szt. 2     

7.  
Mechaniczny podajnik do 
ręczników papierowych w 
rolce 

szt. 2     

8.  Pojemnik na papier toaletowy  szt. 2     

9.  
Kosz na śmieci o pojemność 5 
litrów 

szt. 14     

10.  
Kosz na śmieci o pojemność 27 
litrów   

szt. 2     

11.  
Pojemnik na torebki 
higieniczne 

szt. 1     

12.  Mydelniczka  szt. 12     

13.  
Obudowa do elektronicznych 
odświeżaczy powietrza 

szt. 2     

14.  
Popielnica z koszem  ze stali 
nierdzewnej  

szt. 2     

Wartość brutto: 
(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją przenieść do „Formularza Ofertowego”) 

 

 
 
..........................., dnia .......................... roku 
 
 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA 

       Zamawiający: 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6 
62-800 Kalisz 

Wykonawca: 
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………................ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postepowania 1) 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z 
późn. zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp), na potrzeby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu 
Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie w podziale na 2 części” prowadzonego Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy, oświadczam, 
co następuje: 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
Ustawy pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 Ustawy pzp. 

 
2. W stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……….. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze 2): 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. 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 tych informacji. 

 
 
 
 

 
………………………., dnia …………………….. r. 

 
…………………………………….. 

(miejscowość) (podpis) 

 
 
 
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. członek konsorcjum, wspólnik 

spółki cywilnej) składa niniejsze oświadczenie 

2) Wykreślić jeśli nie dotyczy albo wypełnić odpowiednio 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zamawiający: 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6 
62-800 Kalisz 

Wykonawca: 
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………................ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Z 2017 poz. 229 z późn.zm.) 1) 

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z 
późn. zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp), na potrzeby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia łazienek do remontowanego Pałacu 
Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie w podziale na 2 części” prowadzonego Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy, oświadczam, 
co następuje: 
 
Oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca:  

 

□   a) nie należy do żadnej grupy kapitałowej * 3), 4) 

□   b) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne 

oferty w wyżej wymienionym postępowaniu * 3) 

□   c) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w wyżej wymienionym postępowaniu * 3), 5) 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu tych informacji. 

 

 
………………………., dnia …………………….. r. 

 
…………………………………….. 

(miejscowość) (podpis) 

* należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c) – zaznaczając w tym celu (np. znakiem „X”) 

właściwy kwadrat lub skreślając niepotrzebny punkt 
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Sposób wypełnienia oświadczenia dotyczącego przynależności grupy kapitałowej: 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. członek 

konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) składa niniejsze oświadczenie. 

 

2) a w przypadku gdy oferta składana jest przez spółkę cywilną należy zwrócić uwagę, że 

oświadczenie to musi zostać złożone w imieniu każdego ze wspólników tworzących tę spółkę (a nie 

spółki jako całości), w tym celu należy podać firmę (nazwę) każdego przedsiębiorcy tworzącego 

spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. Jan 

Kowalski Wizytówki), a nie nazwę spółki cywilnej (np. Jan Kowalski, Paweł Nowak Wizytówki 

spółka cywilna) 

 

3) należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c) - zaznaczając w tym celu (np. znakiem „X”) 

właściwy kwadrat lub skreślając niepotrzebne, pozostałe punkty  

 

4) w przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

może złożyć niniejszy dokument wraz z ofertą – patrz pkt 12.4 SIWZ. 

W przypadku zaznaczenia pkt b) albo c) oświadczenie należy złożyć po zapoznaniu się z firmami, 

nazwami Wykonawców, którzy złożyli oferty, czyli po otwarciu ofert – patrz pkt 12.3 SIWZ. 

 

5) W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że 

istniejące powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ DOSTAW 

 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
 
 

WARTOŚĆ 
ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

DATA WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

PODMIOT 
ZAMÓWIENIA 
(ODBIORCA/ 

ZAMAWIAJĄCY) 
Brutto  rozpoczęcie (od) zakończenie (do) nazwa, adres, telefon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

 
 
 

 
………………………., dnia …………………….. r. 

 
…………………………………….. 

(miejscowość) (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej w 

imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY (JEDEN DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI) 

 
Umowa nr ................... (projekt) 

 

Zawarta w dniu ................................. roku w Kaliszu pomiędzy  

................................................................................................................................................ 

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ...................................NIP………………… 

reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: ................................................................................................................................................ 

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ...................................NIP………………… 

reprezentowanym przez: 

1..................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................... 

zwaną/nym dalej Wykonawcą 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego (……………………) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę 

następującej treści:  

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………….. przewidzianej w 

ramach postępowania pn. „……………”. 

 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Dostarczyć przedmiot umowy (wyposażenie) na własny koszt i ryzyko zgodnie z wykazem 

zawartym w „Formularzu cenowym”, 

2) wydać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego wyposażenia: 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską 
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Normą lub aprobatę techniczną lub atestów dopuszczających do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej, 

2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób 

trzecich. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia 

sprawności dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku dostawy odpady oraz za właściwy sposób 

postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z 

Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą. Rozmieszczenie 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy ustalane będzie z Zamawiającym w trakcie 

realizacji dostawy. 

6. Wszelkie koszty związane z dostawą pokryje Wykonawca. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie …….... od daty zawarcia 

umowy, z uwzględnieniem § 2 ust. 5 umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za dotrzymanie określonych w 

SIWZ lub przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego 

wyposażenia. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto 

………………………. PLN, (słownie: …………………………..), w tym netto…………….. PLN, 

(słownie:………………………………………....). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie 

przez cały okres trwania umowy. 

5. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez 

obie strony. 
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6. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wraz z 

załączonym do faktury zestawieniem wyposażenia, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, z 

uwzględnieniem ust. 5. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana zostanie przez 

Zamawiającego płatność. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rozszerzonej rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz 

gwarancji jakości na okres: 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, z wyłączeniem następujących elementów przedmiotu umowy, dla których okres 

rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz gwarancji jakości wynosi odpowiednio : 

- ………………………………………. – ………………………. miesięcy; 

- ……………………………………… - ………………………. miesięcy.. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą sytuacji, gdy producent udzielił na element przedmiotu umowy 

dłuższego okresu gwarancji jakości, wówczas obowiązuje okres gwarancji jakości udzielony przez 

producenta, a okres rękojmi za wady wydłuża się do tego czasu. 

3. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w 

języku polskim, karty gwarancyjne producentów i warunki gwarancji, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. 

4. W okresie gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił 

dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać 

będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady 

ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia 

Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z 

podaniem terminu ich usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

reklamacji, o której mowa w ust. 6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w 

ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady należy do 

przedmiotu umowy. 

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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§ 6 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich 

wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust.1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

w następujących przypadkach: 

1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy, SIWZ oraz warunkami określonymi prawem, 

2) przeprowadzenia egzekucji z majątku Wykonawcy, która uniemożliwia prawidłową 

realizację zadań związanych z niniejszą umową. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów, uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw ich 

wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości wynagrodzenia do zapłaty za 

wykonane dostawy, a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z 

winy którego odstąpiono od umowy. 

 

§9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

  

§ 10 

1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, 

przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany w zakresie sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne 

wydane przez uprawniony organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści umowy do 

zmienionych wytycznych lub zmienionych przepisów prawa; 

2) zmiany artykułów składających się na przedmiot umowy na artykuły o parametrach nie 

gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem 

wynagrodzenia dla Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany parametrów 

technicznych lub funkcjonalnych artykułów wprowadzonych przez producenta po terminie 

składania ofert, wycofania artykułów ze sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub 

dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta; 
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3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub 

warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na 

dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy. 

Wniosek ten musi zawierać w szczególności: 

1) opis wnioskowanej zmiany, 

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie 

zmiany, 

4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony. 

3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do 

sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ wraz z załącznikami. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 
 
 
 

.................................................. .................................................. 
 

 

 



 
Znak sprawy: ZP/PN/2/2018 

Protokół odbioru 

 

W dniu …… roku przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonali odbioru ilościowego i 

jakościowego elementów wyposażenia dostarczonych na podstawie umowy nr ………….……. z dnia 

………… r. dla zadania pn. „………………….” 

 

Stwierdzono komisyjnie co następuje: 

1. Ilość dostarczonych elementów wyposażenia jest zgodna/nie jest zgodna* z umową. 

* Brak zgodności polega na: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Dostarczone elementy wyposażenia są: 

- fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone* 

- zgodne z zamówieniem / niezgodne z zamówieniem* 

* Brak zgodności polega na: 

…………………………………………………………………………………………… 

W związku ze stwierdzeniem, że elementy wyposażenia są zgodne z ofertą i umową / są niezgodne z 

ofertą i umową* odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany z wynikiem pozytywnym / 

negatywnym* z datą ………………. 

Protokół niniejszy sporządzono w ……………….. w dniu ………….. w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których: 

- jeden otrzymuje Zamawiający, 

- dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca przy czym jeden z nich zostanie dołączony do faktury 

przez niego wystawionej. 

 

Za Wykonawcę Za Zamawiającego 
 
 
 

.................................................. .................................................. 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 


