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Niniejsza SIWZ zawiera: 

Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części: 
1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
3. Część III Opis przedmiotu zamówienia 
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1.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
1.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1.2. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

 „Zamawiający” – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 
 80-751 Gdańsk, 

 „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 „OPZ” - Opis Przedmiotu Zamówienia.  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” na statku 

muzeum Sołdek oraz stanowiska dla niepełnosprawnych w Spichlerzach na Ołowiance 
oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zgodnie ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ i na zasadach określonych  
we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III niniejszej SIWZ. 

2.3. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał 
pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, 
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację prac w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis 
przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, 
od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku chęci zmiany przez 
Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów lub materiałów wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca winien udowodnić równoważność zaproponowanego wyrobu 
lub materiału w stosunku do wskazanego w dokumentacji i uzyskać stosowną pisemną 
zgodę Zamawiającego. 

2.4. Szacowana wartość zamówienia (wartość bez VAT): 421 518,00 zł 

2.5. Kody CPV:  

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

32320000-2  Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

32322000-6  Urządzenia multimedialne 

32340000-8 Mikrofony i głośniki 

32342400-6  Sprzęt nagłaśniający 

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
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32342412-3 Głośniki 

32343100-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych 

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

32521000-1 Kable telekomunikacyjne 

38652120-7 Projektory wideo 

38653400-1 Ekrany projekcyjne 

39154000-6 Sprzęt wystawowy 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

51313000-9 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych 

51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 

72212316-7 Usługi opracowania oprogramowania prezentacyjnego 

72212520-0  Usługi opracowania oprogramowania multimedialnego 

72268000-1  Usługi dostawy oprogramowania 

79530000-8  Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

79800000-2  Usługi drukowania i powiązane 

3. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia: 

od 1.03.2021 r. do 30.06.2021 r. 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podany orientacyjnie, ostateczny termin 
rozpoczęcia realizacji zamówienia jest uzależniony od przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. OFERTA WARIANTOWA 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6) 
USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 
Ustawy. 
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7. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE 
Z  REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN).  

8. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 
 

8.2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 
ust. 1b ustawy dotyczących: 
8.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł; 

8.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
– w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi o ich łącznej wartości  
nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, z których każda obejmowała  swym 
zakresem: realizację wystawy, w której zakres wchodziło każdorazowo: 
wykonanie i montaż co najmniej 3 interaktywnych stanowisk wystawowych.  
Przez „interaktywne stanowisko wystawowe” rozumie się stanowisko wystawowe 
wyposażone w elektroniczne i/lub mechaniczne i/lub manualne urządzenia służące 
do interakcji. 

 
8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów: 
8.4.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od  
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku 
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy; 

8.4.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów 
będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia 
dowodów, (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do części I 
SIWZ) które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy  

wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

8.4.3. jeżeli zdolności zawodowe innego podmiotu, na potencjale którego Wykonawca 
polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, Zamawiający żąda, aby  
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli  wykaże zdolności zawodowe. 

8.5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w  
postępowaniu. 

8.6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 
ust. 1 ustawy. Zamawiający nie stosuje w niniejszym postępowaniu podstaw wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 

8.7. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu będzie przesłane wraz z ofertą stosowne Oświadczenie Wykonawcy.  

8.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 
pkt 16-20 ustawy może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 
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9. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą na potwierdzenie 

spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia: 

9.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiącego wstępne potwierdzenie,  
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu 
z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.  

9.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do części I SIWZ.  

9.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy  
z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

9.4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
powołuje się na potencjał innych podmiotów, na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie 
dysponował zasobami tych innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (przykładowo zobowiązania), 
z których będzie wynikać: 

9.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

9.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

9.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

9.4.4. oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca 

powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności 

dotyczą. 

9.5. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do I części SIWZ. 
9.6. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: 

9.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

9.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne. 
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Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego kierowane 
na podstawie art. 26 ust. 1 albo ust. 2f ustawy: 

9.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

9.7.1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

9.7.2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej: 

9.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 4 
do części I SIWZ. 

 

10. OFERTA WSPÓLNA  
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.  
10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić 

i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie 
niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie 
niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – 
zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

11. WADIUM  
11.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:   

10 000,00 PLN. 
11.2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. 
11.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym 

w punkcie 17.1. SIWZ 
11.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci: 
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11.4.1. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, 
które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

11.4.2. Oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium. W przypadku 
wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub 
poręczenia).  

11.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 
być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

11.6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej 
formy, określonych przepisami prawa): 
 nazwę i adres Zamawiającego, 
 oznaczenie (numer) i nazwa postępowania, 
 termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie 

z punktem 16 SIWZ. 
11.7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku 
ul. Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsku 
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 

  31 1130 1121 0006 5623 9920 0006 

W tytule przelewu należy podać: 

„Wadium - ZP/27-12/PN/2020” 

11.8. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer 
referencyjny Zamówienia.  

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10. oraz treści 
art. 46 ust. 4 a Ustawy. 

11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:  
11.12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 

3a Ustawy, z przyczyn leżących po stronie, nie złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  
Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w  art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejsza.  
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11.12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  na 

warunkach określonych w ofercie;  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodną z zamieszczonym w niniejszym SIWZ 

wzorem. 
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
12.3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

12.3.1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku 
polskim. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu 
załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;  

12.3.2. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część,  
są dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ;  

12.3.3. Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania  
i składania w jego imieniu oświadczenia woli;  

12.3.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do 
oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu;  

12.3.5. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione 
czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy;  

12.3.6. Wszystkie strony oferty zaleca się spiąć w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

12.3.7. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie 
wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta 
została złożona w dwóch zaklejonych kopertach:  

 
 
 

-wewnętrzna (zawierająca ofertę) opatrzona napisem: 

Nazwa Wykonawcy 
Pieczęć firmowa   

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 
Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsk 

Oferta na 

„Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” 
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-zewnętrzna (zawierająca kopertę z ofertą) opatrzona napisem: 

Nazwa Wykonawcy 
Pieczęć firmowa  

Narodowe Muzeum Morskie 
Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsk 

Oferta na 

„Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” 

Nie otwierać przed …………………….. godz. …………….. 

 

12.3.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe 
otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.  
 

12.4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub 
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam 
sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem,  
np. Zmiana oferty przetargowej - „Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy”  
w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” 

12.5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 
12.6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

12.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane Wykonawca w 
takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, 
zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.  

12.8. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
13.1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. 
13.2. Kwoty wskazane w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(groszy).  
13.3. 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, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
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13.4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane 
będą w złotych polskich. 

13.5. Na każdej fakturze powinien znajdować się numer zawartej umowy nadany przez 
Zamawiającego.  

13.6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej 
faktury wraz ze wszystkimi załącznikami. 

13.7. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w umowie. 

14. FORMA OFERTY 
14.1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.  
14.2. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.  

15. HIERARCHIA DOKUMENTÓW 
15.1. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności w treści poszczególnych 

dokumentów dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać mając na względzie następującą hierarchię 
dokumentów (wcześniejsze miejsce na poniższej liście oznacza wyższą rangę 
dokumentu w stosunku do kolejnych): 

15.1.1. Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami 
15.1.2. Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 
15.1.3. Część II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
15.1.4. Ogłoszenie o zamówieniu. 

15.2. Wszelkie dokumenty autorstwa Zamawiającego opublikowane chronologicznie później 
od dnia wszczęcia postępowania, w szczególności: zmiany, wyjaśnienia, sprostowania 
treści SIWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu mają pierwszeństwo  
w stosowaniu w stosunku do dokumentów pierwotnych. 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

17. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
17.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny. 11:00. 

17.2. Miejscem składania ofert jest kancelaria Narodowego Muzeum Morskiego  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk. 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY  

  

Strona 15 z 20 

18. MIEJSCE i TERMIN OTWARCIA OFERT  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku 
ul. Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsku 
Pokój nr 300 
w dniu: 

15 stycznia 2021 r., o godz. 12:30. 

19. WIZJA LOKALNA 
Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów dokonania wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi Wykonawcom 
przeprowadzenie wizji lokalnej w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej 
Wykonawcy będą mogli składać do dnia 8.01.2021 r. 

20. TRYB i SPOSÓB OCENY OFERT 
20.1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
20.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

20.3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie 
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

20.4. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty 
z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

20.5. Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metodą "zgodna – niezgodna". 
20.6. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 89 Ustawy – Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy. 
20.7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone w terminie; 
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego; 
 zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania. 
20.8. W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria: 

 
Kryterium Waga 

Cena 60 % 

Okres gwarancji i rękojmi  40 % 
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20.8.1. Cena. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena: 
 
 Cmin 
C =   x 60 pkt  

  Co 

gdzie: 
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „cena”,  
Cmin – najniższa cena podana przez wykonawcę spośród wszystkich ważnych ofert,  
Co – cena ofertowa podana przez ocenianego wykonawcę, 

20.8.2. Okres gwarancji i rękojmi. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium okres gwarancji i rękojmi: 
Zamawiający za zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji i rękojmi  
na wykonane roboty przyzna następująca ilość punktów:  
- od 24 do 26 miesięcy: G = 10 punktów,  
- od 27 do 29 miesięcy: G = 20 punktów,  
- od 30 do 32 miesięcy: G = 30 punktów,  
- 33 miesiące lub więcej: G = 40 punktów,  

gdzie: 
G –  ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „okres gwarancji  
i rękojmi” 

UWAGA! Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 pełne miesiące. 

20.8.3. Ocena końcowa oferty. 
 

Będzie to suma punktów uzyskana za kryteria określone w niniejszej SIWZ.  
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów.  
P = C + G 
gdzie: 
P – łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta we wszystkich kryteriach. 

Punkty we wszystkich kryteriach będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączna 
ilość punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

21.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% łącznej ceny 
brutto zamówienia. 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub w kilku 
formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy. 
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21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek 
niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

21.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 
Gdańsk, Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 31 1130 1121 0006 5623 9920 0006 przed 
terminem podpisania umowy, z oznaczeniem „Zabezpieczenie - ZP/27-12/PN/2020”. 

21.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk. 

21.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.7. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego zostanie przedstawiony 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

21.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 
Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości i nie powoduje zmiany umowy. 

21.9. Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za 
wady 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część 
zwróci w terminie 30 dni od dnia końcowego protokołu odbioru. Kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca może wnieść 
zabezpieczenie także w innej formie. 

21.10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym okresie realizacji umowy. 

 

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej  
określone w Dziale VI ustawy. 

23. PODWYKONAWSTWO 
Zamawiający dopuszcza powierzenie całości Zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, części Zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

24. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

24.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej.  

24.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 24.3  

24.3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  
24.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
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24.5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są pracownicy Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku – Dominik Boratyński lub/i Małgorzata Dominik,  
e-mail: zamowienia@nmm.pl  

24.6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
24.6.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 24.6.2 

24.6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do 
zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

24.6.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje 
przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 24.6.2, po upłynięciu, 
którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 

24.6.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie 
przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

24.6.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego 
zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

24.6.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich 
wykonawców  

24.7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
24.7.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

24.7.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia 
lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

24.7.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym 
zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z 
wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

24.7.4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
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24.7.5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie 
Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 
publicznych. 

24.7.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
"ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację  
o zmianach na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

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

25.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest  
przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć 
Zamawiającemu:  
- jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza 

realizować Zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, 
że Zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału;  

- jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć 
umowę konsorcjum lub umowę spółki. 

25.2. O terminie na przedłożenie stosownych dokumentów, zgodnie z powyższymi 
postanowieniami, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego 
odrębnym pismem. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych 
dokumentów, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, natomiast wniesione 
wadium zostanie zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną 
uchyleniem się od zawarcia umowy). 

25.3. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być poprzedzone 
wniesieniem przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

26. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   
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:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 

krajowy numer identyfikacyjny 000635075, ul. Ołowianka 9-13 , 80-751 Gdańsk (www.nmm.pl) 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest ochrona.danych@nmm.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na w celu związanym z postępowaniem o 
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udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z 
niezbędnością wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4. odbiorcami Pani/Pana 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 roku, poz. 1986 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być podmioty, które świadczą obsługę 
techniczną lub technologiczną w związku z utrzymaniem systemów informatycznych lub 
wykonywaniem innych działań związanych z zapewnieniem ciągłości działania administratora 
danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że inne 
przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy lub okres 
związanych z uprawnieniami związanymi z dochodzeniem roszczeń przez strony. 
1) Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych; 

2) Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

3) 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. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 
prawidłowego przeprowadzenia zamówienia publicznego.  

4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

27. ZAŁĄCZNIKI: 

FORMULARZ OFERTY 

oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 
1. Załącznik nr 1 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia 
2. Załącznik nr 2 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
3. Załącznik nr 3 - wykaz usług 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 
 


