Wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Znak postępowania: DAT.TP.270.700.01.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni
odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca.
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podpisany przez
Jerzy
Jerzy Brzozowski
Brzozowski Data: 2021.04.15
18:03:13 +02'00'

____________________
ZATWIERDZAM:
Suwałki, dnia 15. 04. 2021 r.
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I.Dane Zamawiającego (nazwa, adres Zamawiającego, nr tel., adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania), a także adres strony
internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
Nazwa: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Adres siedziby: ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Kontakt tel.: (87) 566-57-50, w godzinach urzędowania: pn. – pt.: 07:30 – 15:30
strona internetowa: www.muzeum.suwalki.pl
REGON: 0005798856
NIP: 844 -10- 65 -955
Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia:
https://muzeum.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/tryb-podstawowy-2021/

II.Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w treści niniejszej dokumentacji ustawą lub Pzp, o wartości
szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, to jest poniżej kwoty 214 000 euro.
Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SWZ”.
2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: robota budowlana.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:
DAT.TP.270.700.01.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2

„Cross border poetry – painting that speaks”
LT-PL-4R-280
III.Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz wskazaniem zakresu i warunków przewidywanych,
ewentualnych zamówień podobnych.
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach, przy ul. T. Kościuszki 31.
Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest Oddziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Wystawa ma być zlokalizowana w budynku głównym Muzeum im. Marii Konopnickiej, przy ul. T.
Kościuszki 31, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.
Zakres zamówienia obejmuje zasadniczo niewymagające pozwolenia na budowę prace budowlane
wykończeniowe oraz prace w zakresie budowy wystawy dotyczące m.in. budowy ścianek, sufitów
podwieszanych, prace malarskie, posadzkowe, patynowanie, budowa stałej zabudowy, stolarkę
i elementy wyposażenia, oświetlenie efektowane. Zamówienie ponadto w swoim zakresie zawiera
artystyczne instalacje rzeźbiarskie i rekonstrukcje scenograficze, interaktywne instalacje
rzeźbiarsko-scenograficzne, wydruki cyfrowe, meble i wyposażenie wnętrz, obiekty do gablot,
skrytek i szuflad ekspozycyjnych oraz elementy przestrzeni graficznej wystawy.
Wskazane prace nie zmieniają istniejącej infrastruktury budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
a tylko ją uzupełniają w minimalnym możliwie zakresie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania wystawy stałej.
Projekty i próbne layout’y dla przestrzeni graficznej wystawy zostaną przekazane Wykonawcy po
podpisaniu umowy. Wszystkie grafiki zostaną dostarczone przez Zamawiającego w postaci plików
gotowych do wydruku w drukarni.
Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport, rozładunek, wniesienie
i ustawienie dostarczonego wyposażenia w odpowiednich pomieszczeniach, zgodnie z projektem
wystawy.

2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SWZ
przedmiotu zamówienia, na który składają się następujące dokumenty:

- Opis

1) Scenariusz dramaturgiczny i literacki wystawy,
2) Opis przedmiotu zamówienia dla prac budowlanych, scenograficznych, wydruków cyfrowych
oraz pozostałych elementów przestrzeni graficznej wystawy,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Dokumentacja projektowa (pdf):
a) złożenie rzutów dla skrzydła prawego i lewego wystawy: LP_01,
b) rzuty dla prawego skrzydła wystawy: P_01 – P_06,
c) przekroje i widoki dla prawego skrzydła wystawy: P_10_1 – P_10_20,
d) rzuty dla lewego skrzydła wystawy: L_01 – L_07,
e) przekroje i widoki dla lewego skrzydła wystawy: L_10_1 – L_10_13.
f) Opis zmian w instalacji elektrycznej budynku (prace w zakresie instalacji elektrycznej nie są
objęte przedmiotem zamówienia) oraz dokumentacja projektowa:
Opis zmian w instalacji elektr. (pdf),
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
g)
h)
3.

4.

5.

6.

PW-IE-Muzeum_Suwałki_OSW_GNI-parter GN (pdf),
PW-IE-Muzeum_Suwałki_OSW_GNI-parter OSW (pdf),
PW-IE-Muzeum_Suwałki_TABLICE-Schemat R02 (pdf),
W-IE-Muzeum_Suwałki_TABLICE-Schemat R03 (pdf),
PW-IE-Muzeum_Suwałki_TABLICE-Schemat RG (pdf),

Wizualizacje wystawy (pdf, Euforia_1, Euforia_2, Fantomy, Skaner_1, Skaner_2, Tryumfy, Znaki
dzieciństwa_2),
Specyfikacja wykonawcza do wystawy (zestawienie prac z podaniem zakresu i ilości).

Przedmiar w postaci arkusza w formacie Exel w Specyfikacji wykonawczej do wystawy
(zestawienie prac z podaniem zakresu i ilości) stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma charakter
informacyjny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na
ryczałtowy charakter zamówienia, a cena oferty winna zostać skalkulowana w oparciu
o indywidualną wycenę.
Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach do szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy
– oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wskazanie znaku towarowego,
pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów
jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby
spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający
uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to
rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności
wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy
rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone
patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te,
które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie
w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania
identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie
tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie
się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na
całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych
warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są
dedykowane.
Zamówienie publiczne dotyczy projektu LT-PL-4R-280 pn.”Cross border poetry-painting that
speaks – Poezja transgraniczna – malowanie słowami, dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Lithuania -Poland cooperation Programme.
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przewiduje wymagania związane z realizacją
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności: prace malarskie,
tapetowanie i patynowanie ścian, wykonanie posadzek, ścian, sufitów, rekonstrukcji
scenograficznych, instalacji oświetleniowych. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca
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zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę (lub
podwykonawcę) umów o pracę z osobami o których mowa w zdaniu pierwszym np. zaświadczeń.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679z 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 tj. nie zawierać danych zbędnych dla wykazania spełnienia
obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku przedstawiania kopii dokumentów –
pseudonimizowane.
7.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45442100- 8- Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
92312000-1 Usługi artystyczne
39154000-6 Sprzęt wystawowy
31500000-1 Urządzenie oświetleniowe i lampy elektryczne
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

IV.Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie 180 dni od dnia podpisania
umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021 r.
V.Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
oraz oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie
Zamawiającego oraz warunki udziału w postępowaniu .
1.

Podstawy wykluczenia.
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, 5, 8 i 10 ustawy Pzp.
Z postępowania wyklucza się 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
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Kodeksu karnego,
handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.
zm.),
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
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.),
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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn.
zm.),– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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;
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;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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 (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 275 z późn. zm.), 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;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
b)
c)

2)

3)

4)
5)

6)
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7)

8)

9)

10)

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.),
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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;
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania
o udzielenie zamówienia.

3.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

4.

O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

i.

1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwa zamówienia (tj. umowy),
z których każde dotyczyło wykonania wystawy w zakresie określonym poniżej, o łącznej
powierzchni wystaw co najmniej 200 m2, z czego jedna wystawa o powierzchni co najmniej 120
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m2, w ramach których wykonano wraz z montażem elementy scenografii, w tym elementy
rzeźbiarskie i instalacje rzeźbiarskie (zbiór rzeźb/ obiektów rzeźbiarskich) oraz wykonanie
i montaż oświetlenia scenicznego, o łącznej wartości zamówień minimum 1 000 000,00 zł brutto.
Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" Zamawiający rozumie umowę.
W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień(umów)jest określona w innej walucie niż PLN,
dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na podstawie śr. kursu złotego w stosunku do walut obcych
zgodnie z tabelą kursów śr. NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
ii.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z:
 koordynatora wystawy, który posiada doświadczenie w zakresie kierowania/ koordynowania
lub nadzorowania wykonaniem wystaw i wykaże, że kierował lub nadzorował realizacją
dwóch wystaw o łącznej powierzchni wystaw co najmniej 200 m2, z czego jedna wystawa
o powierzchni co najmniej 120 m2,
 osoby posiadającej doświadczenie w zakresie wykonywania prac scenograficznych lub
butaforskich, która wykaże, że zrealizowała dwa zamówienia (tj. umowy) obejmujące
w swoim zakresie wykonanie imitacji tynków lub murów lub ścian kamiennych lub imitację
różnych struktur powierzchni posadzek lub sufitów,
 rzeźbiarza, który wykaże, że wykonał z różnych materiałów trzy rzeźby figuralne,
realistyczne lub hiperrealistyczne.
 modelarza, który wykaże, że wykonał trzy realistyczne modele wykonane w technice druku
3D lub dioramy modelarskie lub makiety scenograficzne lub miniaturowe przedstawienia
figuralne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyższych funkcji.

5.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 8 i 10 ustawy Pzp.

6.

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 4, zostanie
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie i dokumenty, o których mowa poniżej.

7.

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 innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 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, o którym mowa wyżej,
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;
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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 usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

8.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający
oceni, czy udostępniane Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także
oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) 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.

9.

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. 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 3 do SWZ). Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 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 9 do SWZ), z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych, tj.:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
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z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr
7 do SWZ;
b)

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,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez
jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby lub 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 oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

c)

oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą –
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z treścią załącznika nr 5
do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych ba zdanych, 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.
VI.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
VII.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,
a także
wskazanie
osób
uprawnionych
do komunikowania się z Wykonawcami oraz informacja o uprawnieniach
i obowiązkach dotyczących wniosków o wyjaśnienie SWZ.
1.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się
elektronicznie przy użyciu ePUAP za pośrednictwem formularzy udostępnionych przez
miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularz do
komunikacji” a także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@muzeum.suwalki.pl
Korespondencja przesłana za pomocą „Formularza do komunikacji” nie może być
zaszyfrowana.

2.

Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetargi@muzeum.suwalki.pl, za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana
Zamawiającemu w sposób określony w niniejszym rozdziale SWZ, tj. za pośrednictwem
miniPortalu, w którym po wyborze „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” nastąpi przekierowanie na konto ePUAP. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę
odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na miniPortalu.

3.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania z miniPortalu).

4.

Identyfikator postępowania: 7aaf1586-62c9-4743-9dba-12356406e8e9 oraz inne dane
konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików,
znajdują się na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/w zakładce „dla Wykonawców”,
„Lista wszystkich postępowań”, w szczegółach niniejszego postępowania pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7aaf1586-62c9-4743-9dba-12356406e8e9
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania –
w przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie
oferty albo niezłożenie oferty ponosi wykonawca.
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5.

Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: Magda Wołowska-Rusińska,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00, tel. 87 566 41 33 wew.1,
b) w sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Barbara Kendziak od poniedziałku
do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00, tel. 501 674 780.

7.

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” do których przekierowuje go miniPortal. Uwaga! Ofertę
należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na miniPortalu, który następnie przekieruje automatycznie na ePUAP.
Zaleca się aby pliki stanowiące ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.

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).

9.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.

10. 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.
11. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: Podpis osobisty to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego.
12. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail Wykonawca może złożyć
w szczególności:
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np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem
ofert);
np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert).

13. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
z adresem e-mail: przetargi@muzeum.suwalki.pl może przesyłać do Wykonawców
w szczególności np. odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń,
wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
14. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu 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 poz. 2415).
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 1 z adnotacją:
Zapytania i podaniem nazwy (tytułu) oraz ID postępowania z miniPortalu.
16. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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.
17. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
18. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
wyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ.
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20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
VIII.Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w ustawie, stosownie do rodzaju
i przedmiotu niniejszego postępowania (art. 65 ust. 1 ustawy Pzp).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
IX.Termin związania ofertą.
W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.05.2021 r.
X.Opis sposobu przygotowania ofert.
UWAGA: Ofertę należy złożyć wskazując wszystkie wymagane informacje zgodnie ze wzorem
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo muszą być sporządzone w jednym z formatów danych, zgodnie
z Rozporządzeniem 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.
Zamawiający rekomenduje .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddający dane kompresji).

4.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.

Zaleca się sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także
– w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym –złożenie podpisu
w formacie PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych
w formacie innym niż pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać
zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.
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6.

W przypadku podpisywania przez kilka osób przekazywanych oświadczeń lub
dokumentów(jednego pliku) zaleca się użycie jednego rodzaju podpisu –kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

7.

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów (plików), Wykonawca powinien przekazać je
w formacie poddającym dane kompresji (.zip, .7z) i opatrzeć plik zawierający skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub „paczki”) następuje przed czynnością
jej zaszyfrowania. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. Wówczas
jest to jednoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliki
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej
zaszyfrowane pliki.

8.

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać
opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą
wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy a
w przypadku podpisu zewnętrznego należy wraz z plikiem oferty lub „paczki” przekazać
również plik podpisu zewnętrznego. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub „paczki”)
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Podpis składany wyłącznie na „Formularzu
do złożenia, zmiany, wycofania oferty” to jedynie funkcjonalność systemu ePuap. Oznacza to,
że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie oznacza podpisania złożonej za jego pomocą
oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny
za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

9.

Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca
przekaże je wydzielone i odpowiednio oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (.zip, .7z). 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 ustawy Pzp.
11. Do oferty należy dołączyć:
1) formularz ofertowy - do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza
ofertowego wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
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12.

13.

14.

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
wymagane informacje;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie tam wskazanym) i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje
podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby;
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę
wspólnie – jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty 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;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się do udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – jeżeli wykonawca powołuję
się na zasoby.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, 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, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy dokumenty o których mowa w ust. 12 zostały wystawione przez
upoważnione podmioty 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.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 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,
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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.;
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
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.
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.
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.
Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca
powinien zapoznać się z całością SWZ, której integralną część stanowią załączniki.

15.

16.

17.

18.
19.

XI.Sposób oraz termin składania ofert.
1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu, który następnie przekieruje na ePUAP.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

17

„Cross border poetry – painting that speaks”
LT-PL-4R-280
2.

Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”.

3.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2021 roku, do godz. 11:00.

4.

Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: DAT.TP.270.700.01.2021.

5.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na miniPortalu, który następnie przekieruje na ePUAP. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

XII.Termin otwarcia ofert.
1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 roku, o godzinie 12:00.

2.

Otwarcie ofert jest niejawne.

3.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

4.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) 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.

XIII.Sposób obliczenia ceny.
1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym
w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

2.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

3.

Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych.

4.

Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.

5.

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.
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6.

Cena oferty brutto musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.

7.

Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji
Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we
Wzorze Umowy).

8.

Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość
Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.

9.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

10. Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie
koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale
możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.
11. Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany
wynagrodzenia wykonawcy
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (Dz. U. z 2021
r. poz. 275 ), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do po-wstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
13. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art.
223 ust. 2 ustawy Pzp).
14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp).
15. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych
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przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
16. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty (art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp).
I.Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o wadze:
Cena (C) – waga kryterium 60%
Doświadczenie Zespołu (D) – waga kryterium 40 %
1) Kryterium cena:
Cena: 60% znaczenia (C)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
C = (Cn : Cb) x 100 x 60%
C – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
2) Kryterium doświadczenie Zespołu:
W ramach niniejszego kryterium ocenia będzie doświadczenie dodatkowe następujących członków
zespołu:
- koordynatora wystawy – tj. ponad doświadczenie wskazane dla spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. d ppk ii tiret pierwszy SWZ.
Wykonawca otrzyma 5 pkt za każdą dodatkową wykonaną wystawę (trzecią i następną)
o powierzchni każdej wystawy co najmniej 120m2, którą koordynator kierował/koordynował lub
nadzorował. W ramach tego kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.
- osoby, o której mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. d ppk ii tiret drugi SWZ, ponad doświadczenie
wskazane dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4
pkt 2 lit. d ppk ii tiret drugi SWZ.
Wykonawca otrzyma 2 pkt za każdą dodatkową wykonaną umowę (trzecią i następną), która
w swoim zakresie zawierała wykonanie imitacji tynków lub murów lub ścian kamiennych lub
różnych struktur powierzchni posadzek lub sufitów. W ramach tego kryterium można otrzymać
maksymalnie 10 pkt.
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- rzeźbiarza, ponad doświadczenie wskazane dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. d ppk ii tiret trzeci SWZ.
Wykonawca otrzyma 2 pkt za każdą dodatkową (czwartą i następną) wykonaną rzeźbę figuralną
realistyczną lub hiperrealistyczną. W ramach tego kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.
- modelarza, ponad doświadczenie wskazane dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. d ppk ii tiret czwarty SWZ.
Wykonawca otrzyma 2 pkt za każdy dodatkowy/ą (czwarty i następny) realistyczny model wykonany
w technice druku 3D lud dioram modelarski lub makietę scenograficzną lub miniaturowe
przedstawienie figuralne. W ramach tego kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

3)

Ok – Ocena końcowa
Ok = C + D

2.

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

3.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji o Doświadczeniu Zespołu w Formularzu
ofertowym (POZA REALIZACJAMI JAKIE ZOSTANĄ PRZEZ NIEGO WSKAZANE DLA TEJ OSOBY NA
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) – brak informacji
spowoduje przyznanie Wykonawcy w ramach tego kryterium 0 pkt.

4.

W Formularzu ofertowym, w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach tego kryterium
Wykonawca winien podać inne zamówienia (realizacje, umowy) niż te, które będą wykazywane na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału.

5.

Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. Doświadczenia Zespołu zawartych
w Formularzu ofertowym.

6.

Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny tylko za Doświadczenie Zespołu, które w sposób
całkowity spełni wymogi opisane powyżej dla danej osoby.

7.

Za częściowe spełnienie wymogów co do zakresu zamówienia przyznane zostanie 0 pkt.

II.Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
2.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

3.

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

4.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

5.

Zamawiający żąda przedłożenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy podpisanego
szczegółowego kosztorysu na cenę oferty.

6.

Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem kopii opłaconej polisy OC
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800 000 zł.

7.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie.

8.

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.

9.

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - przelew na nr konta Zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Suwałkach w Banku
Pekao SA w Suwałkach nr 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815 z podaniem tytułu wpłaty:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Wykonanie wystawy stałej w Muzeum im.
Marii Konopnickiej w Suwałkach”.
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.
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10.Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
III.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w art. 505 i nast. ustawy. Przysługują one Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może pomieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
1.

Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.

2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3.

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.

4.

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.

5.

W niniejszym postępowaniu, odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni 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.

6.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
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ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
7.

Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy.

8.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
12. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy.
IV.Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę ewentualnych firm podwykonawców,
jeżeli są już znani.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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 Okręgowe w Suwałkach,
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji DAT.TP.270.700.01.2021 pn. „Wykonanie stałej wystawy w Muzeum im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach”,
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat
albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznano jako najkorzystniejsze;
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, stosownie 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; 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;
− 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; 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;
− 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.
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Załączniki:
Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych zamówień
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób
Załącznik nr 7 - Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 – Oświadczenie potwierdzające treść oświadczenia
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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