
 
  
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 

70-561 Szczecin 
 
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym (wariant II) na podstawie art.  275 pkt 2) 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129) w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro pod nazwą: 
 
 
 
Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem mini portalu oraz 

platformy E-PUAP. 
 
 
 
 
 Znak sprawy: AZ.2710.16.2021.AJ 
 
 

ZATWIERDZA 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Muzeum Narodowe  w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
tel. (+48) 91 4315 200 
fax (+48) 91 4315 204 
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 
strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 
elektroniczna skrzynka podawcza: /MNS/SkrytkaESP  
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-
stycznia-2021-r.html  
 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Szczecinie z 
siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji 
Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 2/99/WZ, dla której 
organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest Pan: 
Michał Dłużak, m.dluzak@muzeum.szczecin.pl 

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

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

e) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom 
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 

f) Zamawiający udostępnia Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w 
celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 

g) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl
http://www.bip.muzeum.szczecin.pl/
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r.html
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r.html
mailto:m.dluzak@muzeum.szczecin.pl


3 
 

publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji. 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1  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. 

i) Niezależnie od postanowień lit. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu 
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

j) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z PZP. 

k) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 
   posiada Pani/Pan: 

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

ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
iii. 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.   

iv. 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: 

i. 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;  

ii. 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.  

2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec 
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w 
imieniu administratora danych osobowych. 
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 
pkt 2 PZP.  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji tj. zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które 
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert i w takim przypadku po zakończeniu 
negocjacji zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 
214 000 euro. 

4. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe 
udostępnienie zasobów kultury” oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
7. Zamawiający nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 91 

ust.1 PZP. 
Uzasadnienie: Niniejsze zamówienie stanowi część większego zamówienia. Biorąc pod 
uwagę małą wartość przedmiotowego zamówienia nie dokonano jego podziału na części, 
gdyż byłoby to nieefektywne i mogło prowadzić do niskiego zainteresowania wśród 
Wykonawców. Ponadto z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia jakim jest produkcja 
filmu, nie jest możliwe dokonanie dalszego podziału zamówienia. Podział zamówienia na 
części mógłby w sposób istotny zagrozić właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia 
oraz terminowej realizacji, z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie 
skoordynowania współpracy kilku wykonawców. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 
PZP. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty 
projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia”. 

2. Wspólny Słownik Zamówień  

92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych 

3. Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
gdyż czynności wykonywane w ramach poszczególnych zadań nie polegają na 

http://www.muzeach/
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 
innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji 
przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówieni w rozumieniu art. 96 PZP. 
 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – do 11.03.2022 r. 
Wskazana powyżej data determinowana jest datą zakończenia jednego z etapów działań, 
tzw. kamieniem milowym. Data ta została wskazana we wniosku projektowym i nie może 
ulec przekroczeniu. Konsekwencją jej niedotrzymania byłby brak możliwości rozliczenia 
danego zadania. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw 
(firm) tych podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej SWZ, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
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2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje zespołem składającym się z:  

- reżysera – jednej osoby posiadającej doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 
4 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w zakresie 
wyreżyserowania co najmniej 2 filmów informacyjnych lub promocyjnych, których 
czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min, 

- operatora kamery –jednej osoby posiadającej doświadczenie zdobyte w okresie 
ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w zakresie 
realizacji zdjęć do co najmniej 2 filmów informacyjnych lub promocyjnych, których 
czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min, 

- realizatora dźwięku – jednej osoby posiadającej doświadczenie zdobyte w 
okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w 
zakresie realizacji dźwięku do co najmniej 2 filmów informacyjnych lub 
promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min, 

- specjalisty postprodukcji –  jednej osoby posiadającej doświadczenie zdobyte w 
okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w 
zakresie realizacji etapu postprodukcji do co najmniej 2 filmów informacyjnych lub 
promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min. 

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji. 

W związku z tym, że kryterium oceny ofert stanowi doświadczenie osoby 
skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca składając 
wraz z ofertą załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, winien mieć na 
uwadze, iż osoba wyznaczona do wykonywania przedmiotu zamówienia musi 
być tą samą osobą, którą Wykonawca wyznaczy na późniejszym etapie 
postępowania tj. składając wykaz osób do realizacji zamówienia. 

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich czterech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – należycie wykonał co 
najmniej dwie usługi, tj. film informacyjny lub promocyjny, którego czas projekcji 
mieści się w granicach 5-30 min.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach. 
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4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej powinni spełniać 
łącznie wszyscy Wykonawcy. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy, według Załącznika nr 8. 

7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na 
podstawie art. 116  ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 
1 PZP. Na podstawie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, 
którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1444 z późn. zm. - „KK”),  

ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,  
iii. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. 
zm.),  

iv. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 KK,  

v. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,  

vi. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769),  
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vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub 
przestępstwo skarbowe,  

viii. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

b) art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 
108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

c) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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; 

d) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może 
stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 
których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 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. 

g) W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro. Przesłanka wykluczenia, o której 
mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 
1 pkt 4 PZP. Na podstawie: 
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a) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;   

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

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5  PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt PZP. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o 
których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę. 

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (w tym 
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 oraz nr 4 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, obejmują: 
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. 
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór 
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub 
braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ), 

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 



10 
 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - w zakresie braku podstaw 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr  11 do SWZ). 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 
9 do SWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest dedykować do realizacji przedmiotu zamówienia 
wyłącznie wskazane w ofercie osoby, podane z imienia i nazwiska. 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich czterech lat, 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 lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy; załącznik nr 10 do SWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów: 
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt 4 ppkt b) - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
i. 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.  

b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6 ppkt a) powinny być wystawiane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 6,  zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. 

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający 
wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa wart.125 ust.1 PZP, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

11. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, o których mowa w 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 2020r. poz. 2415 ze zm.) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie 
elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzoną 
podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

14. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 
2452 ze zm.). 
 

X. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

3. 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. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 
zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Zobowiązanie podmiotu, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczne lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków 
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udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 
ust.1 PZP także oświadczenie 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. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

9. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 118 PZP zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
właściwych podmiotowych środków dowodowych odpowiednio do udostępnianych 
zasobów w zakresie spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz podmiotowych 
środków dowodowych w zakresie podstaw wykluczenia. 

XII.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty.  

2. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi 
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 PZP stanowiące załączniki nr 3 oraz 4 SWZ, 
składa każdy z Wykonawców.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.  

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług głównych, wykaz osób itp. 
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

8. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 
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otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 
partnerów. 

10. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

11. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

12. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  w  konkursie,  w  tym  
składanie  ofert, wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  konkursie,  
wymiana  informacji  oraz przekazywanie   dokumentów   lub   oświadczeń   między   
Zamawiającym   a   Wykonawcą,   z uwzględnieniem  wyjątków  określonych  w  ustawie  
PZP,  odbywa  się  przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 
komunikacji elektronicznej   rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane 
w  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 
r. poz. 344 ze zm.). 

2. Ofertę, oświadczenia o  których mowa w  art. 125 ust. 1 PZP,  podmiotowe środki  
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w  
formatach  .pdf,  .doc, .txt, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .zip, .7z,  .dwg, .ath, 
.xades, .xml. Ofertę,  a  także  oświadczenie składa się,  pod rygorem nieważności, w formie  
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal.  Skrzynka  podawcza  zamawiającego  znajduje się 
pod adresem: /MNS/SkrytkaESP. Komunikacja odbywa się również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@muzeum.szczecin.pl, z zastrzeżeniem, że 
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. 

b) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Aneta Jonik , e mail: a.jonik@muzeum.szczecin.pl tel. 572 661 184 

c) 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”. 

d) 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  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl
mailto:a.jonik@muzeum.szczecin.pl
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miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

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

f) 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. 

g) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane   
postępowanie   można   wyszukać   również   na   Liście   wszystkich  postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania.  

h) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 
Microsoft Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. 

4. Złożenie oferty oraz oferty dodatkowej: 
a) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub „wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego  również na miniPortalu.  Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę  jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania.  W  formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na  którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
c) Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
d) Sposób   złożenia   oferty,   w   tym   zaszyfrowania   oferty,  opisany  został  w  „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   
e) Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  
rozumieniu przepisów  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji  (Dz.  U.  z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 
tych informacji, przekazuje je w   wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku,  
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę  
przedsiębiorstwa”  a  następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 
plik zaszyfrować. 

f) Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XIV pkt 3 
SWZ. 

g) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
h) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty  został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

i) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 

oraz ofert dodatkowych). 
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a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż  
wskazanych w pkt 2) zawiadomień oraz  przekazywanie  informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do  
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: biuro@muzeum.szczecin.pl 

c) 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 email. Sposób sporządzenia dokumentów  elektronicznych musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020r. 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 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 
2020 poz. 2415). 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 

7. Wyjaśnienie treści SWZ. 
a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 
b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.   

c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt b) 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z  wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia  ofert.  W  przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
nie wpłynął w terminie, o którym  mowa w  pkt b), zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień  SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt c) nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

e) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w pkt b), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

f) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

g) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl


17 
 

h) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają 
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie 
się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz 

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu -  załącznik nr 3 SWZ; 
b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 SWZ; 
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 SWZ ; 
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 

SWZ;  
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 

dotyczy) – załącznik nr 8 SWZ; 
f) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; (jeżeli dotyczy); 
g) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 
h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami. 

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

XV. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452), dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w z art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3  PZP, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 346), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 
rozporządzenia). 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 
(§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6. 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 na zasadach określonych w 
art. 118 ustawy w zw. z art. 266 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, 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 (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).  

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
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przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 
rozporządzenia). 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:  
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2  PZP - 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 
rozporządzenia). 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia). 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, 
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 (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w  
art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 
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 (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  
a) 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;  

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w  art.117 ust. 4  
PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca 
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  
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c) pełnomocnictwa - mocodawca. 
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 
rozporządzenia). 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).  

16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 
inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).  

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 
szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 
odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność 
wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia). 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać 
łącznie następujące wymagania: 
a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych; 

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji. 
 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną wyczerpującą wszelkie należności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
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6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – dotyczy wszystkich zadań. 
 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.01.2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XIX.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. do godz. 10:30 
3. Otwarcie  ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  

po zalogowaniu w  zakładce  Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie  
pliku do odszyfrowania. 

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający 
dokonuje otwarcia ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym w pkt. 2, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

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

6. Zamawiający niezwłocznie   po   otwarciu   ofert,   udostępnia   się   na   stronie   internetowej   
prowadzonego postępowania 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. 
 

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 
a) Cena wykonania zamówienia – 60 % 
b) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia– 40% 

Ad a) Cena wykonania zamówienia (C) – obejmuje cenę brutto wykonania przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszej SWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną ilość punktów = 60 pkt, oferty następnie będą oceniane na zasadzie 
proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:  
 

C = 
𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐𝒘𝒂

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
 x 100 pkt x 60% 

Ad  b)  Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) - w 
niniejszym kryterium można zdobyć maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane 
Wykonawcy za wykazanie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
zdobytego w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, w sposób proporcjonalny do pozostałych złożonych ofert. Ocenie 
poddane zostanie doświadczenie osoby w zakresie odpowiednio wyreżyserowania, 
realizacji zdjęć, realizacji dźwięku oraz realizacji etapu postprodukcji filmów 
informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 
min. W ramach każdego obszaru doświadczenia można otrzymać maksymalnie 10 pkt.  

 

𝑫 =  
𝒊𝒍𝒐ść 𝒇𝒊𝒍𝒎ó𝒘 (𝒅𝒐ś𝒘𝒊𝒂𝒅𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒆  𝒘 𝒅𝒂𝒏𝒚𝒎 𝒐𝒃𝒔𝒛𝒂𝒓𝒛𝒆)𝒘 𝒐𝒄𝒆𝒏𝒊𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆

𝒏𝒂𝒋𝒘𝒚ż𝒔𝒛𝒂 𝒊𝒍𝒐ść 𝒇𝒊𝒍𝒎ó𝒘 (𝒅𝒐ś𝒘𝒊𝒂𝒅𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒆 𝒘 𝒅𝒂𝒏𝒚𝒎 𝒐𝒃𝒔𝒛𝒂𝒓𝒛𝒆)𝒘 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒛ł𝒐ż𝒐𝒏𝒆𝒋 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 𝒙 𝟏𝟎%  

 
2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największy wynik, licząc według 
wzoru: 

P = C + D 
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Gdzie: 
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie, 
C - cena wykonania zamówienia, 
D – dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie 
ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem 
zasady zaokrągleń matematycznych. 

4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający 
wybierze ofertę o niższej cenie. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert. 
 

XXI. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 PZP. 
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 
Wykonawcach: 
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 
b) których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert. 

4. Negocjacje prowadzone będą w formie spotkania właściwie umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy odbywającego się w siedzibie 
Zamawiającego lub prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 
Wykonawców i nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym 
Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami. 

6. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 
jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

7. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie 
uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

8. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania; 
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 

być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 
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9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. 

10. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu. 

11. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

12. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

XXIII.   INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 
do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze 
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. 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; 
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. 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 pkt a). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2020.1575) o apelacji, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. 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 PZP., 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz.U.2020.1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

XXV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszej SWZ regulują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 
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2. E-faktury. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 
6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer 
Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy 
wysyłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 
numer PEPPOL: 851-00-13-721, numer NIP jednostki nadrzędnej: 851-00-13-721 
 

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2. Formularz wraz z załącznikiem 
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
Załącznik nr 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia 

Załącznik nr 7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 8. Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 

zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP 
Załącznik nr 9. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
Załącznik nr 10.  Wykaz usług  
Załącznik nr 11. Oświadczenie dotyczące aktualności danych zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP 
Załącznik nr 12. Wzór umowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



27 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty 

projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 91 
ust.1 PZP.  
Uzasadnienie: Niniejsze zamówienie stanowi część większego zamówienia. Biorąc pod 
uwagę małą wartość przedmiotowego zamówienia nie dokonano jego podziału na części, 
gdyż byłoby to nieefektywne i mogło prowadzić do niskiego zainteresowania wśród 
Wykonawców. Ponadto z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia jakim jest produkcja 
filmu, nie jest możliwe dokonanie dalszego podziału zamówienia. Podział zamówienia na 
części mógłby w sposób istotny zagrozić właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia 
oraz terminowej realizacji, z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie 
skoordynowania współpracy kilku wykonawców. 

3. Kody CPV: 
92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych 

4. Projekt pięciu muzeów ma na celu digitalizację zbiorów i udostępnienie ich cyfrowej 
dokumentacji na jednej, wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, a także 
umożliwienie innym chętnym instytucjom dołączania się. W szerokiej perspektywie 
projekt zakłada ciągłe powiększanie bazy cyfrowych zasobów i materiałów edukacyjnych 
dostępnych w serwisie. 

5. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i 
otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. 
 
Lider projektu:  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy:   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

Muzeum Narodowe w Lublinie 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Muzeum – Zamek w Łańcucie 

6. Termin realizacji: do 11.03.2022 r. 
Wskazana powyżej data determinowana jest datą zakończenia jednego z etapów działań, 
tzw. kamieniem milowym. Data ta została wskazana we wniosku projektowym i nie może 
ulec przekroczeniu. Konsekwencją jej niedotrzymania byłby brak możliwości rozliczenia 
danego zadania. 

http://www.muzeach/
http://www.wmuzeach.pl/
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7. Zadania dla Wykonawcy: 
a) opracowanie szczegółowego scenariusza filmu na podstawie wytycznych 

Zamawiającego, 
b) zrealizowanie planów zdjęciowych w 5 lokalizacjach – siedzibach muzeów biorących 

udział w projekcie z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy  
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 
Muzeum Narodowe w Lublinie 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
Muzeum – Zamek w Łańcucie 

c) nagranie przygotowanych przez Zamawiającego tekstów, 
d) udźwiękowienie filmu przy zachowaniu spójności z tematem, 
e) wykonanie lub zlecenie wykonania 4 rodzajów napisów, tłumaczenia PJM, 
f) montaż i postprodukcja filmu, 
g) zapewnienie profesjonalnego sprzętu, transportu, montażu, oświetlenia, 

udźwiękowienia, opracowania graficznego oraz ewentualnych: zakwaterowania, 
ubezpieczenia i wyżywienia ekipy filmowej podczas realizacji sesji zdjęciowych 

8. Cel, temat filmu i odbiorcy: 
a) Celem filmu jest promocja marki W muzeach oraz wykorzystanie zaawansowanych 

technologii do digitalizacji zbiorów muzealnych i szerzej dziedzictwa kulturowego. 
Wartości marki: 
i. łatwy dostęp do zbiorów muzealnych i wspólnego dziedzictwa kulturowego, 

ii. podkreślanie korzyści płynących z różnorodności, 
iii. bycie razem i posiadanie wspólnego miejsca do prezentacji cyfrowych 

zbiorów, 
iv. dzielenie się wiedzą o zbiorach w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich, 
v. umożliwienie bezpłatnego korzystania i dalszego przetwarzania cyfrowych 

zasobów do celów kreatywnych, naukowych czy prywatnych. 
b) Temat filmu: 

i. prezentacja głównego celu projektu „www.muzeach” i powstającej w jego 
ramach strony z multiwyszukiwarką, prezentującej w jednym miejscu w łatwy 
i dostępny sposób zdigitalizowane zasoby pięciu muzeów; prezentacja może 
wykorzystywać logo W muzeach z hasłem, 

ii. prezentacja 5 muzeów biorących udział w projekcie, 
iii. prezentacja technik digitalizacji zastosowanych w projekcie (np. ujęcia w 

pracowniach digitalizacji, wywiady ze specjalistami): 
 fotografia dokumentacyjna – poprawne technicznie i wierne 

odwzorowanie obiektu, 
 fotografia gigapixel – fotografie w bardzo dużej rozdzielczości wyrażonej w 

miliardach pikseli, pozwalające na wierne odwzorowanie najdrobniejszych 
szczegółów zabytku, 

 obraz RTI (Reflectance Transformation Imaging) – umożliwia 
użytkownikowi wirtualną symulację zmiany oświetlenia obiektu 

 modele trójwymiarowe – wykonane dwoma różnymi metodami: z 
wykorzystaniem światła strukturalnego i fotogrametrii, 

http://www.muzeach/
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 geoportale GIS (Geographic Information System) – interaktywne mapy 
online z informacjami o muzeach, 

iv. prezentacja serwisu www.wmuzeach.pl promująca moduły kolekcji i ścieżek 
edukacyjnych,  

v. call to action (CTA) – wezwanie do skorzystania ze strony, 
vi. prezentacja źródła dofinansowania projektów z logo projektu, logotypami 5 

muzeów biorących udział w projekcie, zestawieniem znaków Funduszy 
Europejskich, flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, znak Unii Europejskiej. 

c) Idealnych odbiorców filmu (i równocześnie serwisu internetowego) reprezentują 3 
persony: 

 

 
Pani Justyna 

 
Bartek 

 
Olga 

Skupia potrzeby i bolączki 

takich grup odbiorców jak: 

1. turyści 

2. hobbyści i amatorzy 

3. nauczyciele szkół 

podstawowych i szkół 

średnich 

Skupia potrzeby i bolączki takich 

grup odbiorców jak: 

1. uczniowie szkół średnich 

2. studenci szkół wyższych 

3. artyści i projektanci szukający 

inspiracji 

do swojej pracy 

Skupia potrzeby i bolączki 

takich grup odbiorców jak: 

1. nauczyciele akademiccy 

2. naukowcy, specjaliści 

3. pracownicy muzeów 

(odbiorcy instytucjonalni) 

 

8. Wymagania techniczne, formalne, termin realizacji: 
a) Film zostanie zrealizowany w standardzie Full HD (rozdzielczość 1920 x 1080 px), 

proporcje obrazu: 16:9, kodowanie wideo: H264, przepływność: 10 000 kb/s, FPS: 
25 kl/s. 

b) Strumień audio – kodowanie audio: AAC, częstotliwość próbkowania: 48 kHz, 
przepływność: 320 kb/s, kanały audio: 2 (stereo). 

c) Dodatkowy sprzęt typu krany kamerowe, podnośniki, tory należy stosować w 
zależności od potrzeb i bezwzględnie stosować się do zaleceń konserwatorskich, 
zwłaszcza dotyczących wykorzystywania źródeł światła w zabytkowych wnętrzach. 

d) Produkt finalny zostanie dostarczony w formatach: MP4, WMV, MOV 
e) Oczekiwana długość filmu to między 7-8 min 
f) Film zostanie zaopatrzony w: 

i. zwykłe napisy zamknięte w języku polskim, 
ii. zwykłe napisy zamknięte w języku angielskim-brytyjskim, 

http://www.wmuzeach.pl/
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iii. napisy rozszerzone zamknięte1  w języku polskim, 
iv. napisy rozszerzone zamknięte1 języku angielskim-brytyjskim, 
v. tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM) – film tylko z PJM dostarczony w 

oddzielnym pliku. 
g) W napisach zaleca się podział wypowiedzi na wersy zawierające nie więcej niż 40 

znaków. W jednym napisie mogą być co najwyżej dwa wersy, z czego, w miarę 
możliwości pierwszy wers krótszy od drugiego. 

h) Sylwetka tłumacza PJM powinna zajmować co najmniej 1/8 ekranu i być 
umiejscowiona w prawym dolnym rogu ekranu. 

i) Należy wziąć pod uwagę podczas produkcji filmu miejsca, w których pojawiać się 
będą sylwetka tłumacza i napisy - w tych miejscach nie należy wprowadzać ważnych 
informacji wizualnych. 

j) Wykonawca zaopatrzy film w metadane w standardzie IPTC Video Metadata: 
i. Tytuł / Title: Krótki tytuł filmu 

ii. Nagłówek / Headline: Krótkie streszczenie zawartości nagrania 
iii. Opis / Description: Dłuższy i bardziej szczegółowy opis zawartości nagrania, 

uzupełnienie informacji z nagłówka. 
iv. Słowa kluczowe / Keyword: w muzeach, in museums, digitalizacja, digitalization, 

cyfrowe zbiory, kolekcja, sztuka, digital collections, art, dziedzictwo kulturowe, 
cultural heritage, Fundusze Europejskie, European Funds 

v. Przedstawiona lokalizacja / Location Shown: nazwy i adresy 5 siedzib 
Zamawiającego rozdzielone przecinkami 

vi. Data utworzenia / Date Created: Data utworzenia nagrania zapisana w 
standardzie ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 

vii. Wersja językowa / Language version: trzyliterowy kod wersji językowej 
nagrania zgodnie z ISO 639-3 (pol) 

viii. Informacja o prawach autorskich / Copyright Notice: © Muzeum Narodowe w 
Szczecinie / National Museum in Szczecin, film wyprodukowany w ramach 
projektu „www.muzeach” dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  / video 

ix. produced for the project “www.muzeach” („In museums”) co-financed from 
European Funds (Operational Programme Digital Poland) and by the Ministry of 
Culture and National Heritage of the Republic of Poland 

x. Warunki licencji / Rights and Licensing Terms: Attribution-NonCommercial-
NoDerivs 3.0 Unported, CC BY-NC-ND 3.0, 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

xi. Autor / Creator: w schemacie Imię Nazwisko / Nazwa organizacji, jeśli  więcej 
niż jeden – rozdzielić przecinkami. 

                                                           
1 Napisy rozszerzone są podobne do zwykłych napisów, jednak oprócz dialogów zawierają opis elementów 
innych, niż dialogi, które są potrzebne osobom niesłyszącym do zrozumienia tego, co się dzieje w nagraniu, czyli 
efektów dźwiękowych, takich jak przykładowo śmiech bohaterów. Rozróżnia się napisy rozszerzone zamknięte 
oraz otwarte. Napisy rozszerzone zamknięte mogą być włączane lub wyłączane przez użytkownika w zależności 
od rodzaju odbiornika, natomiast napisów rozszerzonych otwartych nie da się wyłączyć, gdyż są one połączone z 
obrazem. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


31 
 

k) Zamawiający w ciągu 3 dni po zawarciu Umowy przekaże Wykonawcy księgę znaku 
W muzeach oraz materiały tekstowe dotyczące muzeów, zastosowanych technik 
digitalizacji oraz projektu "w muzeach", które mogą stanowić bazę do stworzenia 
scenariusza filmu. 

l) Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych do Przedmiotu zamówienia oraz nośników, na których zostanie on 
utrwalony, na warunkach określonych we wzorze Umowy. 

m) Zrealizowany film musi być na dzień odbioru zgodny ze standardem dostępności 
cyfrowej WCAG 2.1, pkt. 1.2 – Multimedia – zapewnienie alternatywnych rozwiązań 
dla mediów zmiennych w czasie. 
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Załącznik nr 2 SWZ  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
adres 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
KRS/Regon/NIP 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
telefon, faks, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 

 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant II) na podstawie art.  275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 
kwoty 214 000 euro pod nazwą: Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty 
projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

1. Oferuję: 

2. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w dokumentach 
zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w dokumentach 
zamówienia, tj. 30 dni. 

6. Oświadczam, że akceptuję postanowienia we wzorze umowy zawarte w dokumentach zamówienia 
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
wymienionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. „Informuję/informujemy, iż: wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) 
usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez 

Cenę netto …………………………………………………………. zł VAT ……………………..% 

Cenę brutto …………………………………………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….…) 
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kwoty podatku:   

Lp. 

Nazwa (rodzaj) usługi , 
która będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego 

Wartość usługi, która będzie 
prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego bez 
kwoty podatku (netto) 

Stawka podatku od 
towarów i usług, która 

będzie miała zastosowanie 

  
  

     

 

8. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, 
którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia 

Nazwa podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 
  

 
W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną 
powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie 
samodzielnie.  

9. Wykonawca wpisany jest do rejestru………………….. prowadzonego przez ………………………………….pod 
nr………………………………Dokument można bezpłatnie uzyskać pod adresem……………………………………. 

10. Rodzaj Wykonawcy: oświadczamy, iż należymy do następującej kategorii wykonawców: 

a) mikroprzedsiębiorstw*...................................................  
b) małych przedsiębiorstw*................................................  
c) średnich przedsiębiorstw*.............................................  
d) jednoosobowa działalność gospodarcza..............................  
e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej..........................  
f) inny rodzaj.........................................................................  

(zaznaczyć właściwe – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie przyjmował, iż 
Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw – Zamawiający wymaga udzielenie odpowiedzi na niniejsze 
pytanie ze względów na konieczność przekazywania informacji w tym zakresie Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych) 

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 

Ofertę składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Załączniki Formularza ofertowego, stanowiące integralną część oferty:  
a) Załącznik nr 1 - Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
UWAGA: 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego  
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Składając ofertę w postępowaniu pod nazwą: Produkcja filmu wizerunkowego, 

promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, oświadczamy, że do realizacji zamówienia dedykujemy poniżej 
wskazane osoby: 

 
 
Ja niżej podpisany  
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz  
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na potrzeby oceny oferty w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji 
zamówienia”, oświadczam/y, że ww. wykonawca do realizacji zamówienia skieruje następujące 
osoby:  

 

Stanowisko Imię i nazwisko  
Doświadczenie (tytuł filmu, data produkcji, nazwa 

Zamawiającego) 

Reżyser  1. 
2… 

Operator kamery  1. 
2. 

Realizator 
dźwięku 

 1. 
2… 

Specjalista 
postprodukcji 

 1. 
2… 

 
UWAGI: 
Kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” - w niniejszym kryterium 
można zdobyć maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy za wykazanie 
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, zdobyte w okresie ostatnich czterech 
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w zakresie odpowiednio 
wyreżyserowania, realizacji zdjęć, realizacji dźwięku oraz realizacji etapu postprodukcji filmów 
informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min. 
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji. 
 
  

 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3 SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 

Wstępne oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej jako: ustawa PZP), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
W postępowaniu prowadzonym na podstawie art.  275 pkt 2)   ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129): Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale VII  
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 
                                       (podpis) 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VII, 
polegam/nie polegam* na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………, 
 w następującym zakresie:  
…………………………………………………………………………………………..……  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 
                                        (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 
                                   (podpis) 
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Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 

Wstępne oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
W postępowaniu prowadzonym na podstawie art.  275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129): Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1  
PZP. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
            
            
        ………………………………………… 

    (podpis) 
   

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: 
art. 108 ust. 1 pkt1 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP* 
(niepotrzebne skreślić) 
 
Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 
wykluczenia z niniejszego postępowania:  
………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 
art. 109 ust 1 pkt 4 PZP. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
            
            
           ………………………………………… 

           
          (podpis) 

 
 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie: 
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP* 
 (niepotrzebne skreślić) 
 
Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 
wykluczenia z niniejszego postępowania:  
…………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 5 SWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
                                                                    Informacja Wykonawcy 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub 
ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu* 
 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 369) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową 
w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*: 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________**  
 
* należy skreślić odpowiedni kwadrat,  
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca przedkłada dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub 
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 6 SWZ 
 
 
 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

 
Ja (my) niżej podpisany(i)  
…………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) 
  
zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: Produkcja 
filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, następującemu wykonawcy (nazwa 
i adres wykonawcy):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
następujących zasobów (np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, 
potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………  
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

………  
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………  
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..  
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………..  

 
 
....................................................................  ……………………..............................................  
   (miejscowość, dnia)   (PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ  

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI  
W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  
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Załącznik nr 7 SWZ 
 
 
 
 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, tj. 

 
……………………………………….………………………… 

(wskazać nazwę podmiotu) 
 
aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) na potrzeby 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 
 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA: 
 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 
1 oraz 109 ust.1 pkt 4 PZP  

2) 1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
wskazane w art. ………….  PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4 PZP). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2  PZP 
podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
 
Oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu określone 
w rozdziale VII SWZ: 
1)……………. 
2)…………… 
3)…………… 
4)…………… 
 w zakresie w jakim udostępniam zasoby. 
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
1) wypełnić, gdy zachodzą podstawy wykluczenia 
 

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 8 SWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

ZGODNIE Z ART. 117 UST. 4 PZP 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2)   
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 
pn. Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oświadczam, co 
następuje:   

 
Ja niżej podpisany  
______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczam, że  

 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

zamówienie (nazwa Wykonawcy) 
Rodzaj usług wykonywanych przez 

Wykonawcę 
  
  
  

 
  
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 9 SWZ 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie  ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pod nazwą: Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

 
Ja niżej podpisany  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez 
Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ i do realizacji zamówienia dedykuję/my poniżej 
wskazane osoby: 
 

1. Na stanowisko reżysera:…………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania1:………………………………………………………………………………………… 
Posiada doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, w zakresie wyreżyserowania co najmniej 2 filmów 
informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 
min. 

Data Produkcji Tytuł Produkcji 
Czas Produkcji 

(w min) Nazwa Zamawiającego 

    

    

 

2. Na stanowisko operator kamery:………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania1:………………………………………………………………………………………… 
Posiada doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, w zakresie realizacji zdjęć do co najmniej 2 filmów 
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informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 
min.  

Data Produkcji Tytuł Produkcji 
Czas Produkcji 

(w min) Nazwa Zamawiającego 

    

    

 
3. Na stanowisko realizatora dźwięku:………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania1:………………………………………………………………………………………… 
Posiada doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, w zakresie realizacji dźwięku do co najmniej 2 filmów 
informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się w granicach 5-30 
min.  

Data Produkcji Tytuł Produkcji 
Czas Produkcji 

(w min) Nazwa Zamawiającego 

    

    

 
4. Na stanowisko specjalisty postprodukcji:………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania1:………………………………………………………………………………………… 
Posiada doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, w zakresie realizacji etapu postprodukcji do co 
najmniej 2 filmów informacyjnych lub promocyjnych, których czas projekcji mieści się 
w granicach 5-30 min.  

Data Produkcji Tytuł Produkcji 
Czas Produkcji 

(w min) Nazwa Zamawiającego 

    

    

 

 
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest dedykować do realizacji przedmiotu zamówienia 
wyłącznie osoby wskazane w ofercie, tj. załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, podane 
z imienia i nazwiska. 
W przypadku, kiedy dana osoba posiada doświadczenie w danym obszarze mniejsze niż 
dwa filmy nastąpi odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP. 
 
1 należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, poprzez wskazanie czy 
dysponowanie będzie bezpośrednie czy pośrednie. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach 
innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 
„Zobowiązanie podmiotu trzeciego” 
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Załącznik nr 10 SWZ 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 

WYKAZ USŁUG 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)pn.: Produkcja 
filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 
Ja niżej podpisany  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
Oświadczam/y, że ww. Wykonawca w okresie ostatnich czterech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, tj. film informacyjny lub 
promocyjny, którego czas projekcji mieści się w granicach 5-30 min. 

 

Data Produkcji Tytuł Produkcji 
Czas Produkcji 

(w min) Nazwa Zamawiającego 

    

    

 

 

UWAGA: Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że 
wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 11  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1  PZP 

Ja/my, niżej podpisany/i 
............................................................................................................................. .............................................................. 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
działając w imieniu i na rzecz: 
........................................................................................................................ ................................................................... 
........................................................................................................................ ................................................................... 
(imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS) 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1  PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia, wskazanych w: 

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

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

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

 

- są aktualne/ nieaktualne*. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 12 SWZ 
 

Wzór umowy  
 

Zawarta w dniu ............................  
pomiędzy: 
 
Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, 
wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 
2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
NIP  851-00-13-721, REGON  000276860  
zwanym dalej Zamawiającym  
 
reprezentowanym przez : 
 
p. Lecha Karwowskiego  –  Dyrektora Muzeum 
 
a  
…………………………………………, z siedzibą ……………………………………………, wpisaną do Rejestru 
……………………………………………., pod numerem KRS: ………………………………, 
NIP……………………………………, REGON……………………………   
zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowanym  przez : 
p. .................  

 
§1 

Podstawa prawna 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art.  275 pkt 2)  ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej PZP w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i 
otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” oraz ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



49 
 

 

§2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu 
„www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwana 
dalej Przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 
a) zakresem i opisem zamówienia zawartym w  Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik 

nr 1  umowy; 
b) ofertą Wykonawcy z dn. ………….. r., której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w razie sprzeczności między treścią Załącznika nr 1 do 
Umowy a treścią Załącznika nr 2 do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika 
nr 1 do Umowy. 
 

§3  
Warunki realizacji 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie wykonany  z należytą starannością, 
z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, przy wykorzystaniu swojej najlepszej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego, obowiązujących przepisów i zasad sztuki filmowej. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie filmowanych obiektów, nie mniejszą niż wartość obiektów. 

3. Termin zakończenia realizacji  – do 11.03.2022 r. 
4. Przez termin zakończenia realizacji zamówienia rozumie się przekazanie Zamawiającemu 

kompletnego Przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez 
przedstawiciela każdej ze Stron. 

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących etapach:  
a) Zamawiający w ciągu 3 dni po zawarciu Umowy przekaże Wykonawcy księgę znaku W 

muzeach oraz materiały tekstowe dotyczące muzeów, zastosowanych technik 
digitalizacji oraz projektu "w muzeach", które mogą stanowić bazę do stworzenia 
scenariusza filmu. 

b) W terminie 10 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
szczegółowy scenariusz filmu. 

c) Zamawiający zgłosi uwagi bądź zaakceptuje scenariusz przestawionym przez 
Wykonawcę w terminie do 3 dni od dnia jego dostarczenia.  

d) Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki, bądź przedstawić inne propozycje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od przekazania uwag, aż do ostatecznej akceptacji. 

e) Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji szczegółowego scenariusza, Wykonawca przystąpi 
do realizacji etapu wykonawczego. 

f) Wykonawca nie później niż 10 dni przed datą zakończenia umowy przekaże 
Zamawiającemu do odbioru Przedmiot umowy, za pośrednictwem serwera FTP 
Zamawiającego lub na dysku HDD.  

g) Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do Przedmiotu umowy poprawki zgłoszone 
przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty uzyskania zgłoszenia. 
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h) W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do Przedmiotu 

umowy w terminie 5 dni od daty jego przekazania, uznaje się, iż Wykonawca dokonał 

jego akceptacji i przyjął Przedmiot umowy. 

6. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

7. W sytuacji stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych przedmiotu umowy 
Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w § 7 ust. 2 
lub wyznaczenia dodatkowego terminu na odbiór. W przypadku niedochowania przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu na dodatkowy odbiór o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach 
wskazanych w § 7 ust. 2., lub zlecenia wykonania Przedmiotu umowy innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy upoważnia się:  

ze strony Zamawiającego: _______ imię i nazwisko, tel. ________ numer telefonu, e-mail: _________.  

ze strony Wykonawcy: _______ imię i nazwisko, tel. _________ numer telefonu, e-mail: _________.  

 
§4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonany Przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości………………………………. zł netto (słownie:……………………………….) powiększone o 
należny podatek VAT, co daje kwotę w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: 
……………………..). 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po 
wykonaniu całości przedmiotu umowy.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest 
podpisany przez przedstawicieli każdej ze Stron protokół odbioru Przedmiotu umowy, 
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na numer konta Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z potwierdzającym 
wykonanie zamówienia protokołem odbioru. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy, w szczególności 
odszkodowawczych oraz z tytułu kar umownych. 
 

§5 
Płatności 

1. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2020r. poz. 106) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2020r. poz. 1666) 
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2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020r. poz. 1666) 

3. Wykonawca  może  wystawiać  ustrukturyzowane  faktury  elektroniczne  w  rozumieniu  
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym  (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.)  

4. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do 
jej ustrukturyzowania wysyłając ją do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania na adres / konto jaki Zamawiający przekaże Wykonawcy 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.   

5. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik 
do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.   

6. Za  chwilę  doręczenia  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  uznawać  się  będzie  
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w  ust.  6  powyżej,  do  konta  Zamawiającego  na  PEF,  w sposób  
umożliwiający  Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

7. Zapłata:  
a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106) 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy. 
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 
37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. W 
przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do Sekretariatu Zamawiającego na adres jego siedziby. 
 

§6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:  
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości odpowiednio 10% wartości kwoty brutto wskazanej §4 ust. 
1, 

b) za zwłokę w realizacji wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 0,5% wartości kwoty brutto wskazanej w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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c) za zwłokę w usuwaniu wad wskazanych w protokole odbioru lub w okresie rękojmi i 
gwarancji za wady, w wysokości 0,2% wartości kwoty brutto wskazanej §4 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi winę Zamawiający, w wysokości 10 % wartości 
kwoty brutto wskazanej §4 ust. 1. 

3. Wysokość kar nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 
w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary 
naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie. 
 

§7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, lub 
występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych oraz pozostałych 
przesłanek wskazanych w §7 umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości.  

3. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym i innych przepisach prawa 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy:  
a) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w §3 

ust. 3; 
b) Przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 
c) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji kandydatury nowej osoby 

realizującej Przedmiot umowy, pomimo upływu terminu 7 (siedmiu) dni, licząc od daty 
zażądania przedstawienia takiej kandydatury przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Przedmiotu umowy lub 
wprowadzeniem zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu 
do wykonania Przedmiotu umowy. 

5. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy wynagrodzenie określone 
w § 4 ust. 1 w całości nie przysługuje. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. 
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§8 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w 
przypadkach określonych w ust. 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym  
zakresie:  
a) zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego 

oraz wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i 
obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w 
zakresie niezbędnym dla stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów. 

b) zmian w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas 
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do 
przewidzenia charakterze,  

c) nagłego zachorowania kluczowych osób wskazanych w załączniku nr 2 umowy, 
skierowania tych osób na kwarantannę lub izolację w związku z pandemią COVID-19 

d) zmiany osób realizujących Przedmiot umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 umowy, pod 
warunkiem posiadania przez nowe osoby doświadczenia co najmniej równoważnego 
do uprzednio wskazanego oraz pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 
proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.  

e) zmian związanych ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. 
3. Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy; 
b) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, o ile spełniają 

wymagania SWZ; 
c) zmiana danych teleadresowych. 
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

 
§9 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonany  
Przedmiot Umowy na okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2.  Warunki gwarancji jakości są takie same jak rękojmi za wady. 
3.  Zamawiający będzie zgłaszał wady lub roszczenia z tytułu rękojmi za wady pisemnie, drogą 

elektroniczną (e-mail: ………………). 
4.  W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 

dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli usunięcie wad 
wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy 
termin usuwania wad. 

5.  Okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 
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§10 
Podwykonawstwo 

Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.  
 

§11 
Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca zapewnia, że wszelkie rozwiązania zastosowane w wykonanym i przekazanym 
do Zamawiającego dziele, nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy do przeniesienia na Zamawiającego w 
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy całości autorskich praw 
majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach 
eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) a w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i 

serwerów komputerowych; 
b) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie, nośnikach OOH; innych nośnikach 

informacyjnych i reklamowych), w tym podczas seminariów i konferencji, w dowolnych 
materiałach promocyjnych Zamawiającego promujących dany konkurs lub markę 
NCBR, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych i komputerowych; 

d) wprowadzenie do Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań; 

e) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości, jakimikolwiek środkami  i w 
jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania i przechowywania Utworów niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie; 

f) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi 
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 
tłumaczenie na inne języki. 
 

§12 
Ochrona danych osobowych 

1. Realizacja umowy wymaga gromadzenia danych osobowych (informacji i danych objętych 
wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną 
lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z 
obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie 
danych osobowych). Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do 
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realizacji przedmiotu umowy, w szczególności mogących dotyczyć pracowników stron 
umowy, oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji 
przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres 
email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach 
i szkoleniach. 

2. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na 
mocy niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu 
widzenia i prawne kroki w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym 
ujawnieniem. 

3. Jeśli obydwie strony przekazują dane osobowe, zapewnią, że są do tego uprawnione. Strona 
przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim 
przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy. 

4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi 
wdrożonymi zabezpieczeniami. 

5. W zakresie, w jakim obydwie strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej 
umowy, są uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania 
niniejszej umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu 
ochrony praw obu stron lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, 
w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej 
Umowy, występuje w charakterze administratora danych i przejmuje obowiązki prawne 
administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu 
przechowywania danych. 

6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi 
okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu 
do danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich 
danych, ich utratę lub zniszczenie), strona, w której systemie dane były przechowywane, 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest 
to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ 
regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu 
dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia 
przed jego sporządzeniem. 

7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze stron 
uzyska informacje o: (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej 
się o dostęp do danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub 
(iii) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, wówczas ta strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu 
niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z 
wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez 
organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, 
uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych 
informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania 
działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz 
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postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz 
postępowaniami. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w 
pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu,  każda ze 
Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SWZ) 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Wzór protokołu odbioru  

 
 
 
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………  
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Załącznik nr 3 do umowy  
 
 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR 
 
 

 
Strony potwierdzają, że zgodnie z umową nr ……………………… zawartą w dniu 
………………………, wykonano przedmiot Umowy, tj. produkcję filmu wizerunkowego, 
promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
 
 

Potwierdzenie kompletności usługi: 

 
 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z wymogami Umowy: 

 
 

Końcowy wynik odbioru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia…………………………………………….. 
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………… 


