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ZAMAWIAJĄCY: 

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO 

RYNEK 11, 26-600 RADOM. 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

z późn. zm.), powyżej progów unijnych wskazanych w art. 3 

ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

na: Wykonanie aranżacji wystawy stałej - dostawa i montaż 

elementów wystawy stałej w ramach zadania: „Aranżacja 

 i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz  

z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych  

w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach 

instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego  

w Radomiu". 

Rodzaj zamówienia: dostawy 
 

Radom, 15.04.2021 r.   
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego 26-600 Radom, Rynek 11,  

tel. (48) 36-243-29 , fax (48) 362 34 81, 

e-mail: malczewski@muzeum.edu.pl 

strona internetowa: www.muzeum.edu.pl 

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;  

2.1 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  

http://www.muzeum.edu.pl/pl/radom/przetargi,10.htm 

2.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2.2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

2.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 

2.2 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

2.5 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 2.3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

2.6 Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ.  

2.7 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

3. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MJM ZP.26-2/D/2021 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego  

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), zwaną dalej: „Pzp”. powyżej progów unijnych wskazanych  

w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

http://www.muzeum.edu.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia”  

w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 

1) Wykonać projekt wykonawczy wystawy stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia”  

w zabytkowych wyremontowanych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu ul. Rynek 4  

i 5, 26-600 Radom, 

2) Wykonać pełną aranżację wystawy wraz z dostawą wyposażenia na podstawie 

zaakceptowanego projektu wykonawczego.  

2. Opis elementów jakie należy uwzględnić w przygotowanym projekcie i aranżacji stanowią Załącznik 

nr 5 do niniejszej SWZ. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostało podzielone na etapy: 

1) Etap I- wykonanie opracowań projektowych (wykonanie i dostawa), 

2) Etap II – dostawa elementów multimedialnych (dostawa), 

3) Etap III – produkcja i treści multimedialnych (wykonanie, dostawa i uruchomienie), 

4) Etap IV – dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz pozostałych dostaw wskazanych 

w Załączniku nr 5 i przygotowanej Dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowane zamówienie. 

Udzielenie dodatkowej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (patrz Rozdział XVII SWZ). W trakcie 

obowiązywania gwarancji Wykonawca lub jego autoryzowany serwis, dokonywać będą bezpłatnych 

napraw wszelkich urządzeń i sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu IT) w ciągu 5 

dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Przez pojęcie „naprawa” Zamawiający rozumie 

zrealizowanie czynności, których efektem będzie przywrócenie pierwotnej funkcjonalności 

urządzeń lub sprzętu. Skrócenie wskazanego powyżej terminu naprawy stanowi kryterium oceny 

oferty (patrz Rozdział XVII SWZ). 

5. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,  

że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych 

właściwościach i jakości. Wszędzie tam gdzie Opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w 

odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w 

tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer 

katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające 

standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 6 Pzp, dopuszcza 

materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania 
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stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.. 

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać materiały oraz urządzenia równoważne. 

Wykonawca zobowiązany jest również załączyć dokumenty zawierające informacje niezbędne do 

wykazania, że zaproponowane przez niego, materiały oraz urządzenia są równoważne ze 

wskazanymi w projekcie np. karty katalogowe, opisy itp. koszt zmiany projektu i ewentualnych 

uzgodnień z organami zewnętrznymi, jeżeli są wymagane dla zaproponowanych, materiałów lub 

urządzeń równoważnych obciążają Wykonawcę i nie mogą spowodować zmiany terminu wykonania 

zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące 

wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego, jako 

przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 

-tej samej wytrzymałości, 

- tej samej trwałości, 

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,  

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji 

projektowej, 

oraz muszą być: 

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 

- spełniać te same funkcje, 

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania, atesty i aprobaty 

techniczne. 

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ) 

stanowiącym integralną część SWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

39154000-6 Sprzęt wystawowy, 

39133000-3 Zestawy wystawowe, 

32321200- 1 Urządzenia audiowizualne, 

32351000- 6 Urządzenia multimedialne, 

39150000-8 Różne meble i wyposażenie, 

37524100-8 Gry edukacyjne, 

32321300-2 Materiały audiowizualne, 

79932000-6 Usługi projektowania wnętrz, 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe, 

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.   

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Do 30.06.2022 r. z tym, że: 

1) Etap I i Etap II, mają zostać wykonane do 30.11.2021r.  

2) Etap III i Etap IV, mają zostać wykonane do 30.06.2022r.  
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2. W ramach kryterium oceny oferty Wykonawca może zaoferować wykonanie Etapu III do 30.11.2021 

r. za co zostaną ofercie przyznane dodatkowe punkty zgodnie z zapisami Rozdziału XVIII.   

Ze względu na treść art. 436 ust. 1 Pzp, Zamawiający wskazuje, iż termin został wyznaczony poprzez 

podanie daty wykonania umowy, ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną, jaką 

stanowią zapisy umowy dotacyjnej jakie obligują Zamawiającego, w związku z uzyskaniem dotacji na 

wykonanie Zamówienia. 

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. Zamawiający w ramach przedmiotowych środków dowodowych żąda złożenia Próbki składającej się 

z: 

1) Próbki grafiki ekspozycyjnej, 

2) Próbki aplikacji interaktywnej na ekran dotykowy. 

2. Ponieważ próbka służy także do oceny jakości oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach 

kryteriach oceny ofert Wykonawca składa ją wraz z ofertą tzn. dostarcza do Zamawiającego przed 

terminem składania ofert, wskazanym w Rozdziale XIV SWZ.  

3. Próbka musi zostać dostarczona w postaci plików cyfrowych, zainstalowanych na przenośnym 

nośniku danych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Próbka musi zostać dostarczona w sztywnym opakowaniu (kartonie) zaklejonym i zabezpieczonym 

przed przypadkowym otwarciem za pomocą taśmy opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy. Próbka 

powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami spowodowanymi np. przesuwaniem się próbki w 

opakowaniu (kartonie). 

5. Pliki zawierające próbkę powinny być zaszyfrowane a szyfr (hasło) powinien zostać podany w 

formularzu oferty tak aby niemożliwe było zapoznanie się z próbką przed upływem terminu otwarcia 

ofert.  

6. Opakowanie (karton) z próbką powinno być opisane „Próbka do oferty przetargowej na Aranżacja i 

realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki  

w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”.  

7. Sposób przygotowania i wymagania dotyczące próbki zostały opisane w Załączniku nr 10 do SWZ. 

8. W przypadku niezgodnego z SWZ przygotowania, opakowania, oznaczenia i zaszyfrowania próbki 

ryzyko ponosi Wykonawca, włącznie z odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ, na 

postawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp. (dotyczy przypadku braku możliwości odczytania próbki lub jej 

niezgodności wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 10 do SWZ.  

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.   

10. Zamawiający żądając próbki odstępuje w tym przypadku od wymagania użycia środków komunikacji 

elektronicznej na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

11. Próbka będzie służyć ocenie oferty w kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i 

właściwości estetyczne” zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SWZ. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 



6 

 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  

z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 
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2. Zamawiający określa fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy, o których mowa  

w art. 109 ust 1 pkt. 1-4 Ustawy Pzp, tzn., że postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza  

się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,  

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w podpunkcie 2) it. a lub b; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu w zakresie:  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa w/w warunku.  

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa w/w warunku.  
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3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej  

i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum  

2 000.000,00 zł.(słownie: dwa miliony złotych) , 

2) środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości minimum 1 500.000,00 zł. 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

W przypadku gdy w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w punktach 

1) i 2) wartości zostały podane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny 

spełnienia warunku oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż 

złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli 

kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień 

ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania.  

 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej 

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał należycie: 

a)  co najmniej dwa zamówienia polegające wykonaniu projektu aranżacji wystawy na,  

o wartości minimum 1 500 000 zł każde (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) – 

Uwaga ! - dotyczy wartości wystawy nie projektu, w tym co najmniej jednego takiego 

zamówienia dotyczącego wystawy muzealnej, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  

b) co najmniej dwa zamówienia polegające wykonaniu aranżacji wystawy, o wartości 

minimum 2 500 000 zł każde (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w tym co 

najmniej jednego takiego zamówienia dotyczącego wystawy muzealnej, w obiekcie 

wpisanym do rejestru zabytków.  

c) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu treści multimedialnych na 

potrzeby wystaw muzealnych o wartości minimum 400 000,00 zł każda (słownie: czterysta 

tysięcy złotych)  

lub  

d) co najmniej dwa zamówienia polegające wykonaniu aranżacji wystawy na podstawie 

własnego projektu w ramach której wykonano treści multimedialne, o wartości minimum  

2 500 000 zł każde (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Uwaga ! - dotyczy wartości 

wystawy nie projektu w tym co najmniej jednego takiego zamówienia dotyczącego 

wystawy muzealnej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  
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W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między 

Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż 

w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny spełnienia warunku oferty) dokona przeliczenia 

wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie 

będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, 

należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.  

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

a) jedną osobą – Koordynatorem projektu, posiadającym doświadczenie w realizacji co 

najmniej jedno zamówienie – projekt polegający na wykonaniu wystawy o wartości co 

najmniej 2 500 000 zł (słownie: dwóch milionów pięćset tysięcy złotych) każda, w roli osoby 

zarządzającej lub kierującej takim projektem, doświadczenie Koordynatora projektu 

stanowi także kryterium oceny oferty (patrz Rozdział XVII SWZ), 

b) jedną osobą – Projektantem wystawy legitymującym się co najmniej dyplomem 

ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: 

architektura, architektura i urbanistyka, posiadającym doświadczenie polegające na 

zaprojektowaniu co najmniej dwóch wystaw muzealnych o wartości co najmniej 1 000 000 

zł (słownie: milion złotych) każda, w roli projektanta, doświadczenie Projektanta stanowi 

także kryterium oceny oferty (patrz Rozdział XVII SWZ), 

c) jedną osobą – Koordynatorem ds. systemów multimedialnych, posiadającym 

doświadczenie w wykonaniu lub koordynowaniu co najmniej dwóch projektów 

polegających na wykonaniu, montażu oraz uruchomieniu systemów IT i AV oraz 

zarządzanie kontentem multimedialnym na potrzeby ekspozycji muzealnych, o wartości co 

najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) każda, przy czym wskazana wartość 

dotyczy nie wartości wystawy/ ekspozycji a wartości systemów IT i AV oraz zarządzanie 

kontentem multimedialnym na potrzeby ekspozycji.  

d) jedną osobą – Aranżerem przestrzeni ekspozycji, który posiada: 

- co najmniej pięcioletnie doświadczenie w aranżowaniu przestrzeni ekspozycji, w ciągu 

których kierowała wykonaniem co najmniej dwóch aranżacji ekspozycji lub wystawy 

historycznej o wartości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda.  

W przypadku gdy w wykazie osób przedstawionym przez Wykonawcę wartości projektów 

zostaną przedstawione w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny 

spełnienia warunku oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej 

walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego 

(http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela 

kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni  

z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.  

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez te same osoby.   

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani 

do łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4 ust. 1 i 2. 
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3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści podmiotowych środków 

dowodowych wskazanych w rozdziale VIII SWZ. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które, z prac wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Oświadczenie zostało zawarte w treści formularza oferty (załącznik 1 do SWZ) 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają te prace w ramach zamówienia, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi Załącznik 7 do SWZ). 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi w zakresie rozmieszczenia i instalacji w ramach 

zamówienia na dostawę, których wskazane zdolności dotyczą. 

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
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Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (wyłącznie 

w sytuacji, gdy w momencie składania oferty Wykonawca opierał się, w określonym zakresie, 

 na zdolnościach podmiotów trzecich). 

13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert 

nie polegał on wdanym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć JEDZ 

w  postaci elektronicznej. 

1.2.  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, wskazanych w SWZ.  Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) –sporządzone według wzoru standardowego 

formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, instrukcję 

wypełnienia dokumentu można znaleźć pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf3. 

1.3. Zamawiający informuje, iż dokument można wypełnić za pomocą elektronicznego narzędzia 

dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espdOświadczenie. 

1.4. JEDZ winno zawierać, w szczególności informacje, że:  

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1-

4 ustawy Prawo zamówień publicznych -oświadczenie Wykonawca składa odpowiednio w części 

III JEDZ Tabela A, B, C i D.  

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ -

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił sekcję α 

(alfa). 

3) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx,  .rtf,  .xps,  .odt.  (Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może 

zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy 

pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać 

użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf3
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf3
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1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi 

Załącznik nr 4 do SWZ – w zakresie osób wskazanych na funkcję Koordynatora Projektu i Projektanta. 

Zamawiający wymaga złożenia wykazu wraz z ofertą, ponieważ doświadczenie tych osób stanowi 

kryterium wyboru oferty.   

 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:  

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt.1, i 2, pkt. 

4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) 

art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b, art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem; 

3.2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

3.3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 

karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 
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3.4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. kopia polisy wraz z dowodem jej opłacenia). Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 

sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  

w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej. 

3.5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3.6. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

3.7. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

3.8. Wykazu zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; 

3.9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami w zakresie pozostałych osób wskazanych do realizacji zamówienia (poza osobami, 
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których doświadczenie stanowi kryterium wyboru oferty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 

do SWZ. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1 - składa informację z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w 2.1 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.5 i 2.6, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 2.6 , lub odpisu albo informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

których mowa w pkt. 2.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 

ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3.1  Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów  

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3.2 stosuje się. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6.  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 
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podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych  

w postępowaniu. 

7. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów 

istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE  

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA  

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 

r., poz. 2452). 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, za wyjątkiem złożenia przez 

Wykonawcę próbki stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, który należy dostarczyć pocztą, 

kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej na adres administracja@muzeum.edu.pl 

4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: 

- „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

7.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP, a wyjątkiem próbki stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, który 

należy dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego, przed upływem terminu 

składania ofert. 

8. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
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Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku4 Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

10.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   

11. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, za wyjątkiem próbki 

stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, który należy dostarczyć pocztą, kurierem lub 

osobiście na adres Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 

12.  Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem próbki.  

13.   Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy ·z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

15.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę ·za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany  

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

17. Próbka Wykonawcy, którego oferta została wycofana zostanie zwrócona.  

18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się w niniejszym 

postępowaniu z Wykonawcami, w tym do komunikacji na platformie są: 

1) Pani Halina Sobczyk, tel. 48 362 43 29 wew. 102, 

2) Pani Katarzyna Tomala 609 490 940 
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 lipca 2021 

roku. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XII. WADIUM 

1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 1020 1026 0000 1802 0232 8797  

z dopiskiem „Tytułem wadium w postepowaniu na: Aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum 

Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki” 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 310, 836 i 1572). 

3.  Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt b-d, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się 

termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b – d musi wskazywać przedmiot 

zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą.  Dokument 

taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta 

wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach,  

o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą, 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
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3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) którego oferta została odrzucona, 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 

lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna składać się z: 

1) Wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.  

2) oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, w przypadku wniesienia wadium 

w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z opisem w rozdziale XII SWZ, 

3) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia JEDZ, 

4) pełnomocnictwa, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
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Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby 

działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do 

pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była 

upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać 

w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r, o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z pózn. zm.) albo zaświadczenia 

o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.).  

5) Próbki (przedmiotowy środek dowodowy złożony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w 

Rozdziale V SWZ.  

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi (będące 

częścią dostawy), których wskazane zdolności dotyczą.   

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienie. 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu, za wyjątkiem próbki, którą należy złożyć 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale V SWZ. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2021 roku do 

godziny 9:00 

3. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Dane postępowanie należy wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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6.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   

7. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem próbki, którą należy złożyć 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale V SWZ. 

8.   Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , za wyjątkiem próbki, którą należy złożyć 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale V SWZ. 

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy ·z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

10.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę ·za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany  

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godzinie 11:00, 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w pieniądzu –  

w złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, cyfrowo i słownie.  
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2. Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do trzech lub 

czterech miejsc po przecinku. Natomiast całkowita wartość netto i brutto oferty musi być podana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. 

3.  W cenie oferty mieścić się musi całkowity koszt kompletnej realizacji zamówienia, w tym również 

wszelkie rabaty, upusty finansowe, podatek VAT itp. oraz koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

4.  Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie 

ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą 

się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust.2 

pkt 3 Pzp). 

5. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczonej na 

podstawie wszystkich załączników do niniejszej SWZ. 

6. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu ofertowym. 

7.  Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT Wykonawca powinien się 

zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie składając je nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów usług (Dz. U.  

z 2020 r. poz.106, z późn. Zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Komisja dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:  

1) Kryterium „Cena ofertowa brutto” – 50%  

2) Kryterium „Okres gwarancji” – 15 %  

3) Kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i właściwości estetyczne” – 15 % 

4) Kryterium „Termin wykonania Etapu III” – 5 %  

5) Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” – 15% 
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2. Opis Kryterium „Cena ofertowa brutto” (C)  

1) Wykonawca za kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma maksymalnie 60 punktów. 

2) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł 

zaokrąglania, wynikającą z działania:  

           Cena oferty najtańszej  

Liczba punktów = -------------------------------------------- x 60  

       Cena oferty badanej  

  

3) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie  

i przeliczona według wzoru opisanego powyżej. 

 

3. Opis Kryterium „Okres gwarancji” (G)  

1) Wykonawca za kryterium „Okres gwarancji ” (G) otrzyma maksymalnie 15 punktów. 

2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

3) Minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia to 36 miesiące – 

zgodnie z zapisami Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, 

4) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu 

gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia maksymalnie do 60 miesięcy w 

następujący sposób:  

a) Gwarancja na okres 36 miesięcy – 0 pkt.  

b) Gwarancja na okres 48 miesięcy – 7,5 pkt.  

c) Gwarancja na okres 60 miesięcy – 15 pkt.  

5) Oferowana przez Wykonawcę gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesiące.  

6) Ocenie w kryterium „Gwarancja ” podlegają wyłącznie oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 

36 miesiące, co oznacza, że okres gwarancji wynoszący 36 miesiące nie będzie punktowany. 

7) Złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 36 miesięcy 

skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SWZ, o ile Wykonawca nie wyrazi 

zgody na zastosowanie art. 223 Pzp. 

8) Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę będzie dłuższy 

niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty 

w tym kryterium będzie przyjęte 60 miesięcy. 

9) Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy. 

10) Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji w dniach, wówczas Zamawiający dokona jego 

przeliczenia na odpowiednią ilość miesięcy, przyjmując 30 dni jako jeden miesiąc.  

W sytuacji niemożliwości przeliczenia liczby dni do pełnych miesięcy ich ilość zostanie 

zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę. 

11) Jeżeli Wykonawca wskaże termin gwarancji  w miesiącach ale inny niż 36, 48 lub 60 miesięcy 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję 36 miesięcy jeżeli w Formularzu  

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wskaże 37-47 miesięcy, gwarancję 48 miesięcy 

jeżeli w formularzu  oferty wskaże 49-59 miesięcy z zastrzeżeniem ustępu 7 i 8.  

  

4. Opis Kryterium „Termin wykonania Etapu III” (T) 

1) Wykonawca za kryterium „Termin wykonania Etapu III” (T) otrzyma maksymalnie 5 punktów. 
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2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

3) Jeżeli w Formularzu oferty Wykonawca wpisze, że oferuje wykonania Etapu III w terminie do 30 

listopada 2021 r- oferta otrzyma 5 pkt.  

4) Jeżeli w Formularzu oferty Wykonawca nie wpisze, że oferuje wykonania Etapu III w terminie do 

30 listopada 2021 r., lub poda inny termin przypadający po 30 listopada 2021 r. Zamawiający 

uzna, że Wykonawca zaoferował wykonanie Etapu III w terminie do 30 czerwca 2022 r.  

5) Jeżeli w Formularzu oferty Wykonawca wpisze, że oferuje wykonania Etapu III w innym terminie 

ale przypadającym przed dniem 30 listopada 2021 r., Zamawiający uzna, że Wykonawca 

zaoferował wykonanie Etapu III w terminie do 30 listopada 2021 r.  

 

5. Opis Kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i właściwości estetyczne” (J) 

1) Wykonawca za kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i właściwości estetyczne ” 

(J) otrzyma maksymalnie 15 punktów. 

2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie złożonej wraz z ofertą PRÓBKI 

składającej się z: 

a) Próbki grafiki ekspozycyjnej – max 5 punktów, 

b) Próbki aplikacji interaktywnej na ekran dotykowy – max 10 punktów   

3) Parametry jakie musi spełniać próbka określa Załącznik nr 10 do SWZ, 

4) Próbkę należy złożyć do upływu terminu składania oferty.  

5) Niezłożenie próbki w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty na postawie 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp. 

6) Złożenie próbki, która łącznie w kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i 

właściwości estetyczne” nie otrzyma co najmniej 5 pkt. lub zostanie oceniona w trzech lub 

więcej podkryteriach na 0 pkt., będzie to skutkować odrzuceniem oferty na postawie art. 226 

ust. 1 pkt. 5 Pzp. 

7) Próbka zostanie oceniona przez Komisję do oceny próbki (dalej Komisja) specjalnie powołaną w 

tym celu przez Zamawiającego, składającą się z twórców scenariusza wystaw oraz osoby 

posiadającą wiedzę i doświadczenie pozwalające na merytoryczną ocenę próbki.  

8) Maksymalna liczba punktów przyznania danej ofercie w kryterium „Jakość - w tym do parametry 

techniczne i właściwości estetyczne ” przez jednego członka Komisji wynosi 15.  

9) Każdy z członków Komisji oceni próbkę na postawie wskazanych niżej podkryteriów przyznając 

określony poniżej do oceny Punkty przyznane danej ofercie w indywidualnych ocenach zostaną 

zsumowane i podzielone przez liczbę członków Komisji, otrzymany iloraz stanowić będzie 

średnią ocenę punktową dokonaną przez zespół oceniający. 

10) Próbka w kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i właściwości estetyczne” będzie 

oceniana na zadach określonych w poniższych podkryteriach: 

 

A) Próbka grafiki ekspozycyjnej- max 5 pkt.  

1. Funkcje komunikacyjne – czytelność treści tekstowych, fotograficznych, infograficznych – max 1 pkt  

- nieczytelne – 0 pkt, 

- słabo czytelne – 0,25 pkt, 

- czytelne – 0,5 pkt, 

- wyjątkowo czytelne – 1 pkt. 
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2. Umiejętność komunikacji treści w sposób hierarchiczny – od bardzo ważnych do mniej ważnych – max 

1 pkt.  

- brak rozróżnienia – 0 pkt, 

- słabe rozróżnienie – 0,25 pkt, 

- dobre rozróżnienie – 0,5 pkt, 

- wyjątkowo klarowne rozróżnienie – 1 pkt.  

3. Systemowość – projekt (próbka) powinien być stworzony w oparciu o spójne i jednorodne środki 

wyrazu w ramach których można tworzyć dowolną ilość wariantów kompozycyjnych – max. 1 pkt 

 - brak systemowości – 0 pkt, 

 - słaba systemowość – 0,25 pkt, 

 - poprawna systemowość – 0,5 pkt, 

 - wyjątkowo silna systemowość – 1 pkt. 

4. Wyrazistość – projekt (próbka) powinien być zapamiętywany za sprawą sugestywnej i unikatowej 

stylistki – 1 pkt 

 - brak wyrazistości – 0 pkt, 

- słaba wyrazistość – 0,25 pkt, 

- dobra wyrazistość – 0,5 pkt, 

- wyjątkowo silna wyrazistość – 1 pkt.  

5. Adekwatność – dobrane środki wyrazu powinny korelować (na płaszczyźnie stylistycznej i/lub 

ideowej) z celem wystawy – 1 pkt.  

 - brak adekwatności – 0 pkt, 

- słaba adekwatność – 0,25 pkt, 

- dobra adekwatność – 0,5 pkt, 

- wyjątkowa silna adekwatność – 1 pkt.  

B) Próbka aplikacji interaktywnej  

1.  Intuicyjność działania i czytelność interfejsu nawigującego aplikacją – max 2 pkt 

 - interfejs nieczytelny i nieintuicyjny – 0 pkt, 

 - interfejs słabo czytelny i mało intuicyjny – 0,5 pkt, 

 - interfejs czytelny i intuicyjny – 1 pkt, 

 - interfejs wyjątkowo czytelny i intuicyjny – 2 pkt.  

2. Walory artystyczne – skład i czytelność tekstów, układ i kolorystyka elementów graficznych, takich jak 

zdjęcia, ilustracje oraz inne motywy graficzne – max 2 pkt. 

 - bardzo nieatrakcyjna kompozycja tekstów i elementów graficznych – 0 pkt, 
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 - mało atrakcyjna kompozycja tekstów i elementów graficznych – 0,5 pkt, 

 - atrakcyjna kompozycja tekstów i elementów graficznych – 1 pkt, 

 - bardzo atrakcyjna kompozycja tekstów i elementów graficznych – 2 pkt. 

3. Płynność i atrakcyjność wizualna działania efektów animowanych- interaktywnych – 2 pkt.  

 - animacja nie przebiega płynnie i nie jest atrakcyjna wizualnie – 0 pkt, 

 - animacja przebiega płynnie ale nie jest atrakcyjna wizualnie – 0,5 pkt, 

 - animacja przebiega płynnie i jest atrakcyjna wizualnie – 1 pkt, 

 - animacja przebiega płynnie i jest bardzo atrakcyjna wizualnie – 2 pkt.  

4. Zgodność założeń graficznych próbki aplikacji z próbką grafiki ekspozycyjnej – max. 2 pkt.  

 - grafika aplikacji nie jest spójna z grafiką ekspozycyjną – 0 pkt, 

 - grafika aplikacji jest mało spójna z grafiką ekspozycyjną – 0,5 pkt, 

 - grafika aplikacji jest spójna z grafiką ekspozycyjną – 1 pkt, 

- grafika aplikacji jest zgodna i interesująco uzupełnia i rozwija założenia wizualne grafiki 

ekspozycyjnej – 2 pkt. 

5. Zgodność z aktualnie obowiązującymi nowoczesnymi standardami w projektowaniu aplikacji 

interaktywnych (design oraz UX- User experience), w ramach których często stosowane są unikatowe 

rozwiązania w mechanice interakcji – 2 pkt. 

- aplikacja nie jest zgodna ze współczesnymi standardami projektowania w zakresie designu oraz 

UX – 0 pkt, 

- aplikacja jest zaprojektowana poprawnie ale odstaje od współczesnych standardów 

projektowania w zakresie designu oraz UX – 0,5 pkt, 

- aplikacja jest zaprojektowania zgodnie ze współczesnymi standardami projektowania w 

zakresie designu oraz UX – 1 pkt, 

- aplikacja zaprojektowana zgodnie ze współczesnymi standardami projektowania w zakresie 

designu oraz UX oraz ma charakter unikatowy – 2 pkt.  

6. Opis Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” (D) 

2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 

Wykonawcę w Wykazie osób złożonym wraz z ofertą, a którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

SWZ. 

3) W przypadku braku złożenia Wykazu wraz z ofertą, Zamawiający przyzna 0 pkt. w tym kryterium. 

4) W przypadku wskazania w wykazie większego niż maksymalnie punktowane doświadczenia 

wskazanych osób, Zamawiający do oceny przyjmie jedynie maksymalne punktowanie 

doświadczenie. 

5) Zamawiający będzie punktował jedynie doświadczenie wskazane ponad wymagane minimalne 

doświadczenie wskazane w Rozdziale VII pkt. 4 podpunkt 2) lit a i b SWZ. 

6) Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

a) W zakresie doświadczenia Koordynatora projektu (max 5. pkt) 
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- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie w realizacji 

jednego zamówienia – projektu polegającego na wykonaniu wystawy o wartości co najmniej 

2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda w roli osoby zarządzającej 

lub kierującej takim projektem Zamawiający przyzna – 0 pkt., 

- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie w realizacji 

dwóch zamówień – projektów polegających na wykonaniu wystawy o wartości co najmniej 

2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda w roli osoby zarządzającej 

lub kierującej takim projektem Zamawiający przyzna – 2 pkt.  

- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie w realizacji 

trzech lub więcej zamówień – projektów polegających na wykonaniu wystawy o wartości co 

najmniej 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda, w tym co najmniej 

w jednym takim projekcie, dotyczącym realizacji wystawy muzealnej o charakterze 

historycznym, w roli osoby zarządzającej lub kierującej takim projektem Zamawiający przyzna 

– 5 pkt.  

b) W zakresie doświadczenia Projektanta wystawy (uwaga osoba wskazana musi spełniać 

wymagania dotyczące wykształcenia wskazane w Rozdziale VII pkt. 4 podpunkt 2) lit b SWZ) 

(max. 10 pkt.) 

- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie polegające na 

zaprojektowaniu dwóch wystaw muzealnej o wartości co najmniej 1 000 000 zł (słownie: 

jeden milion złotych) każda, Zamawiający przyzna – 0 pkt., 

- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie polegające na 

zaprojektowaniu dwóch wystaw muzealnych o wartości co najmniej 1 000 000 zł (słownie: 

jeden milion złotych) każda, Zamawiający przyzna – 5 pkt., 

- za wskazanie do realizacji zamówienia osoby, która posiada doświadczenie polegające na 

zaprojektowaniu trzech wystaw muzealnych o wartości co najmniej 2 000 000 zł (słownie: 

dwóch milionów złotych) każda, w tym co najmniej jednej takiej wystawy muzealnej o 

charakterze historycznym, Zamawiający przyzna – 10 pkt. 

 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + G +T +J+ D 

gdzie:  

 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji” , 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Kryterium „Termin wykonania Etapu III”, 

J – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość - w tym do parametry techniczne i 

właściwości estetyczne”, 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia” 

 

8. Pozostałe informacje: 
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1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp. oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryterium oceny ofert. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie  

z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. 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. 

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy, w wersji 

papierowej i elektronicznej, na podstawie którego została wyceniona oferta. Kosztorys, należy 

sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, oraz przedmiarów. Kosztorys może 

zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach i dokumentacji, 

jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac 

niewskazanych w przedmiarach i opisie przedmiotu zamówienia. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie 

poglądowe i ma za zadanie jedynie ułatwienie weryfikacji stopnia zaawansowania prac oraz 

rozliczenia z Wykonawcą np. w przypadku wystąpienia dodatkowych prac lub w przypadku 

rozwiązania umowy. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza,  

iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.   

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ṕonownego badania  

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić ́

postepowanie. 

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 

pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 

zamówienie Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców.  
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8. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  

1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze 

zamówienie publiczne, są zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Także 

tam znajdują się postanowienia dotyczące możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 455 Pzp. 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia 

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto oferty.  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 4. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy: 18 1020 1026 0000 1802 0232 8797 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – Aranżacja wystawy Gąska i Esterka”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
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9. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 

wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 

2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało 

poręczenie lub gwarancja, 

3) wskazanie sumy gwarancji, 

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

10. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza.  

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego.  

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 453 ustawy Pzp, tj.: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę ̨w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 2 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

8. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy; zwięzłe 

przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności 

faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie 

przytoczonych okoliczności. 

9. Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; dowód 

przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH  

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego, z siedzibą 

Rynek 11, 26-600 Radom 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@muzeum.edu.pl, tel. 48 362 21 14 wew. 126 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tejże ustawy oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w 

trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) 

zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

5. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to 

konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom 

przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w szczególności: - na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych, - na korzystanie z serwerów 

poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania 

danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami 

Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na 

niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula 

poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

mailto:iodo@muzeum.edu.pl
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Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie Państwu 

przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy). 

6. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi. 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Mają Państwo: 

 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

9.  Nie przysługuje Państwu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 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. 

12. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być 

przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

Załączniki stanowiące integralną część SWZ: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza JEDZ 

3. Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych zamówień 

4. Załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia 

5. Załącznik nr 5 - szczegółowy opis oraz przedmiotu zamówienia   

6. Załącznik nr 6 - wzór umowy 

7. Załącznik nr 7 – wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów 

8. Załącznik nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

9. Załącznik nr 9 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

10. Załącznik 10 – opis wymagań dotyczący próbki.   


