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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok  
tel. 795 650 800 
e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl 
www.sybir.bialystok.pl 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  
 https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne   
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą” oraz na podstawie 

przepisów wykonawczych wydanych do ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy 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). 

4. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy z 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, oświadczenia, 

dokumenty składane w toku postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 

sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział na części jest nieefektywny 

ekonomicznie i organizacyjnie, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi inwestycyjnie jedną 

całość. Wykonanie elementów składowych przedmiotu zamówienia jest ściśle ze sobą powiązane. 

Dostawa wyposażenia i urządzeń jest powiązana z ich montażem, wykonaniem instalacji pod 

konkretne modele urządzeń, uruchomieniem i następnie konfiguracją. Realizacja przedmiotu 

zamówienia przez więcej niż jednego Wykonawcę wiąże się z wyższymi kosztami transportu, 

trudnościami w wykonaniu ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą oraz brak 

możliwości składowania materiałów i urządzeń przez kilku Wykonawców. Podział zamówienia na 

części może zagrozić prawidłowemu i terminowemu wykonaniu zamówienia, może powodować 

nieproporcjonalnie duże trudności z koordynacją i organizacją działań różnych Wykonawców 

realizujących poszczególne zakresy zamówienia. Zakres i specyfika zamówienia uzasadnia 

http://www.sybir.bialystok.pl/
https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
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udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność 

gwarancyjną i ryzyko za należyte wykonanie całe zadania. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem   

fabrycznie nowego, w pełni sprawnego oraz nieobciążonego prawami osób trzecich wyposażenia 

sali wystaw czasowych w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Węglowej 1 zgodnie z 

projektem wykonawczym, którego autorem jest Kasper Skirgajłło-Krajewski.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych efektowych, 

2) wykonanie okablowania strukturalnego, uruchomienie i konfigurację sieci teleinformatycznej pod 

potrzeby wystawy czasowej, 

3) dostawę, montaż i konfigurację urządzeń multimedialnych, w tym serwera plików 

multimedialnych, odtwarzaczy (playerów), projektorów, monitorów dotykowych, głośników 

kierunkowych, próbne uruchomienie urządzeń multimedialnych, 

4) dostawę i konfigurację komputera do systemu sterowania oraz aplikacji zarządzających playerami 

i elementami wystawy, próbne uruchomienie systemu sterowania, 

5) dostawę paneli ekspozycyjnych, postumentów, kloszy, gablot na umundurowanie, siedzisk dla 

zwiedzających, 

6) wykonanie i montaż kratownicy sufitowej,  

7) wykonanie i montaż systemu okotarowania, 

8) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i sposobu magazynowania 

elementów wyposażenia wystawy czasowej, a także obsługi urządzeń i aplikacji, 

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1  do SWZ. 

4. Kod zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV): 

32322000-6   Urządzenia multimedialne 

39154000-6   Sprzęt wystawowy 

38652100-1   Projektory 

48820000-2   Serwery 

38653400-1   Ekrany projekcyjne 

30200000-1   Urządzenia komputerowe 

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

5. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

Prace będą mogły być prowadzone jedynie w czasie zamknięcia Muzeum dla zwiedzających. 

Muzeum jest czynne dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach: 

a) wtorek: 9.30-17.00 

b) środa: 9.30-17.00 

c) czwartek: 9.30-17.00 

d) piątek: 9.30-17.00 

e) sobota: 12.30-20.00 

f) niedziela: 9.30-17.00 



 
 

WOZP.261.67.2022 

 

4 

 

6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń Wykonawcy 

wewnątrz budynku. 

8. Wykonawca udzieli gwarancji na: dostarczone wyposażenie i urządzenia – 24 miesiące, wykonane 

prace instalacyjne – 60 miesięcy oraz dostarczony projektor multimedialny – 60 miesięcy.  

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady przedmiotu zamówienia w 

okresach gwarancyjnych wskazanych w ust. 8 liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 

stosowane w celu oceny równoważności. 

11. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

12. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

IV.    Termin wykonania zamówienia: do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
V.  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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

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

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

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany 

lub wycofania oferty oraz do komunikacji nie może przekraczać 150 MB. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: sekretariat@sybir.bialystok.pl.   

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email zamówienia@sybir.bialystok.pl. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 27 czerwca 2017 r. 

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

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jolanta Wilczewska e-mail: 

zamowienia@sybir.bialystok.pl.  

 

VII. Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni  

tj. do dnia 21.05.2022 r. 

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

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

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 
VIII. Wyjaśnienia treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

mailto:sekretariat@sybir.bialystok.pl
mailto:zamówienia@sybir.bialystok.pl
mailto:zamowienia@sybir.bialystok.pl
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3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania:  

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji na stronie 

prowadzonego postępowania, w szczególności zmian treści SWZ, terminu składania ofert oraz 

odpowiedzi Zamawiającego na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane przez 

Wykonawców. 

 

IX.    Podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp, Wykonawcę:  

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

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, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 

lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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 raz z 2020 r. poz. 2023), 

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; 

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
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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 decyzją 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 sią o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze 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 ustawy 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 w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcę, 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.  

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca załącza do oferty Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). 

6. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

którym mowa w ust. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.   

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu o którym mowa w ust. 5 powyżej.  
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X. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie,  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej – 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z 

instalacją sprzętu multimedialnego, przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy nie może 

być niższa niż 200.000 zł brutto.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunek określony w ust. 1 pkt 4) zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden podmiot 

(wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega) wykonał należycie co 

najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją sprzętu multimedialnego, przy 

czym wartość przynajmniej jednej dostawy nie może być niższa niż 200.000 zł brutto. 

Doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

nie sumuje się.  

Uwaga: pod pojęciem „zamówienia” rozumie się umowę.  

3.  Pod pojęciem „sprzęt multimedialny” należy rozumieć ogół urządzeń elektronicznych, 

przeznaczonych do wyświetlania, odtwarzania kontentu multimedialnego umożliwiającego na 

różnych płaszczyznach interakcję z użytkownikiem. Urządzenia zaliczane do sprzętu 

multimedialnego to m. in.: projektory, monitory dotykowe, playery, serwery plików 

multimedialnych – specjalizowane urządzenia do wykonywania zaprogramowanych 

schematów zachowań, dedykowane do rozwiązań multimedialnych z wyłączeniem biurowych 

stacji roboczych.  

4.  Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego 

kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie 

obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartości na złote 

polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty. 

5.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez 
Wykonawcę oświadczenie i dokumenty. 

6.  Poleganie na zasobach innych podmiotów: 
1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w  stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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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. 

2) „Stosowna sytuacja” wystąpi wówczas, gdy Wykonawca, który  polega na zdolnościach 

innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

(zgodnie z Załącznikiem nr 4A do SWZ).  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

-  sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

-  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 zakres 

zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą. 

9. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi 

wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.  

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

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

XI.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne)  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy z 
Wykonawców (wg załącznika nr 4 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia składają oświadczenie (wg załącznika 6 do SWZ), z którego wynika, 
jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.  
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XII. Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy jest zobowiązany do: 

1) określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie 

realizowana przez podwykonawcę z podaniem jego danych jeżeli są znane, 

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich 

zasobów, 

3) za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

XIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia i 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, tj.:  

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda:  

 

- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;  

 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:  

wykazu wykonanych dostaw w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do 

SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały 

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

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy.  

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych środków.  

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  
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2. W celu poprawnego zaszyfrowania oferty Wykonawca powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej  

na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.  

5. Zaleca się sporządzenie oferty w formacie .pdf i podpisanie podpisem w formacie PAdES. Nie 

zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania). 

6. Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest 

rekomendowany wariant „BES”. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie folder ten 

Wykonawca skompresuje do jednego pliku archiwum (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania dostępnej na 

stronie miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający podpisane dokumenty składające 

się na ofertę.  

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.  

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum.  

10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Oferty.  

11. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 4  

do SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

2) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego 

imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi (jaki ich zakres) wykonają poszczególni 

Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ)- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wraz z oświadczeniami – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4A do SWZ.   

6) Dokumenty dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli dotyczy.  

7) Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają 

wymagania Zamawiającego tj. specyfikacje techniczne lub karty katalogowe urządzeń i 

opraw oświetleniowych wskazanych w poz. 10 Formularza cenowego stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych 

środków dowodowych, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 

8) Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SWZ. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

13. W przypadku gdy dokumenty o których mowa w ust. 12 zostały wystawione jako dokument w 

postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 13 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 
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4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. 

15. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, o których mowa w ust. 15, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 16, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa – mocodawca, 

4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. 

18. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

XV. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2022 r.  do 

godz. 10.00. 

3.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.  Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5.  Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

7.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
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XVI. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 10.30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający 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 określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

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.  

 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) powinien podać cenę za 

całkowitą realizację przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.   

2. Ceną ofertową jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona w sposób określony 

w Formularzu cenowym – Załącznik nr 3 do SWZ, a następnie zapisana w Formularzu 

ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wskazuje, iż w prowadzonym postępowaniu 

w celu wyliczenia ceny oferty (brutto) należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 

3. Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z opisem w SWZ), w tym m.in.: koszty użytych materiałów, dostarczonych i 

zainstalowanych urządzeń, koszty transportu, wynagrodzeń pracowników Wykonawcy i 

uwzględniać należne opłaty i podatek VAT. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. Cena oferty obliczona przez Wykonawcę będzie stanowić maksymalną wartość zobowiązania 

zaciągniętego przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia.  

7. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary lub usługi których dostawa lub świadczenie prowadzi do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług (VAT), to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

9.  W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny ofert: 

 
1) CENA OFERTOWA – 60 % 
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gdzie 1% = 1 pkt 
 
Ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:  

(Cmin/Cof) x 100 x 60 % 
 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena przedstawiona w ofercie spośród ofert nieodrzuconych 
Cof  - cena oferty ocenianej 

W kryterium „cena ofertowa” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 
 

2) SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 40% 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 24 tygodnie od daty zawarcia umowy.  

Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu wykonania zamówienia otrzyma 

dodatkowe punkty, tzn.: 

 

skrócenie terminu wykonania zamówienia o 1 tydzień – 10 punktów 

skrócenie terminu wykonania zamówienia o 2 tygodnie – 20 punktów 

skrócenie terminu wykonania zamówienia o 3 tygodnie – 30 punktów 

skrócenie terminu wykonania zamówienia o 4 tygodnie – 40 punktów 

 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 24 tygodni 

od daty zawarcia umowy otrzyma 0 punktów. 

W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia” oferta może otrzymać 

maksymalnie 40 pkt. 

 

3. Oferta z najkorzystniejszym (najwyższym) bilansem kryteriów: ceny i skrócenia terminu 

wykonania zamówienia uznana będzie za ofertę najkorzystniejszą. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez 

nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8.  W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XIX. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 
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   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1.  Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

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

następujących formach: 

1)  pieniądzu – przelewem na konto bankowe Zamawiającego: Muzeum Pamięci Sybiru nr 16 

1240 1154 1111 0010 9098 9486 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na wykonanie wyposażenia sali wystaw czasowych 

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. 

4.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp.  

 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które  zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy  
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ. 

 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

Pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w Rozdziale XX SWZ. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 

Załącznik Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie.  

7. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych podmiotów.  

 

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.  

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 

XXIV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. 

Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932; 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 

przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 

***;  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 

inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́ szkodę ̨w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie zgodnie z przepisami art. 513-521 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.  Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4.  Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki spos6b, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6.    Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokument6w zamówienia na Platformie. 

8.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 

Działu lX Rozdziału 2 Oddział 3 -12 ustawy Pzp. 

10.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨ wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

11.  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX  

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXVI. Załączniki do SWZ  

Integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią:  

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy  

3. Załączniki nr 3 – Formularz cenowy 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu 

5. Załącznik nr 4A – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

6. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw  

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

9. Załącznik nr 8 - Postanowienia umowne 
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