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ROZDZIAŁ 1 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I Dane Zamawiającego 

 

Gmina Miasto Szczecin  
Plac Armii Krajowej 1  

70 – 456 Szczecin 

za którą jako Pełnomocnik na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych działa: 
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 

ul. Niemierzyńska 18A 

71– 441 Szczecin 

 

Uwaga! Postępowanie jest prowadzone przez Pełnomocnika Zamawiającego wobec tego w 

niniejszej dokumentacji wszędzie tam gdzie pojawia się słowo Zamawiający a kwestia dotyczy 

procedury przeprowadzenia postępowania (np. wezwań, odpowiedzi na pytania, wykluczenia, 

składania ofert, etc.) należy rozumieć Pełnomocnika Zamawiającego.  

 

 adres strony internetowej: www.muzeumtechniki.eu  

 adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/  

 adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumtechniki.eu  

 numery telefonów:  

 +48 91 45 99 201 (sekretariat Dyrektora) 

 +48 91 423 01 11 (fax) 

 

Adres do korespondencji: 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 

ul. Niemierzyńska 18A 

71– 441 Szczecin  

Adres e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu 

 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP); 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno usługi, jak i dostawy wymagające wykonania prac 

dotyczących rozmieszczenia lub instalacji. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia 

publicznego stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych na dostawy, których 

wartość jest równa lub przekracza progi unijne1. 

                                                           
1  Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/24/UE” 

http://www.muzeumtechniki.eu/
https://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
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4. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono 

wstępnych konsultacji rynkowych. 

5. Na podstawie art. 257 PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i 

uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz 

wszelkich niezbędnych urządzeń i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem 

przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem dokumentacji (projektowej, wykonawczej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wystawy 

„Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. 

Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. 

Niemierzyńskiej 18a , w Sali o powierzchni 186 m2” 
2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji dostawy: Szczecin (kod NUTS PL424 Miasto 

Szczecin). 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 numer nazwa 

Główny kod CPV 32322000 urządzenia multimedialne 

 

 numer nazwa 

 

Dodatkowe kody 

CPV 

30200000 urządzenia komputerowe 

32342410 sprzęt dźwiękowy 

32342400 sprzęt nagłaśniający 

39110000 siedziska, krzesła i produkty z 

nimi związane i ich części 

 43325000 wyposażenie parków i placów 

zabaw 

 45212310 roboty budowlane w zakresie 

budowy wystaw 

 48000000 pakiety oprogramowania i 

systemy informatyczne 

 51000000 usługi instalowania (z wyjątkiem 

oprogramowania 

komputerowego) 

 71320000 usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 

 79421200 usługi projektowe inne niż w 

zakresie robót budowlanych 

 79930000 specjalne usługi projektowe 

 79931000 usługi dekoracji wnętrz 

 79932000 usługi projektowania wnętrz 

 79632000 szkolenie pracowników 

 92312000 usługi artystyczne 

 92312213 usługi autorów technicznych 

 



 

4 | S t r o n a  

 

4. Zamawiający informuje o niedokonaniu podziału zamówienia na części. Każdy Wykonawca 

przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej 

niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

 Konieczność zapewnienia wewnętrznej spójności wystawy; 

 Brak podziału na części nie wpływa na konkurencję; 

 Podział zamówienia na części spowodowałby nieproporcjonalne trudności w 

koordynacji prac podmiotów zaangażowanych w jej powstanie; 

 Względy ekonomiczne (efekt skali). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

8. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

9. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i inne 

wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega 

sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny 

ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 PZP, że proponowane rozwiązania w 

równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7,8 

PZP. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP. 

14. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie 

posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami 

prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE (o ile ma 

zastosowanie), zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  oraz 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806). 

15. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie: 

1) Pochodzi z legalnego źródła i posiada wszystkie składniki potwierdzające legalność ich 

pochodzenia (np. oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz 

dostępu itp.), 

2) Nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

3) Pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek. 

16. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług 

towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas 

transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, konfiguracja, 

pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. 

17. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał 

odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.  
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18. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje  i 

gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy 

zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.  

19. Nowa wystawa stała będzie samodzielnie działającą przestrzenią interaktywną w formie 

ekspozycji stylizowanej na stację obsługi i kontroli pojazdów, nawiązującą swoim charakterem 

do eksponatów i wystaw już funkcjonujących w szczecińskim muzeum. Jej motywem 

przewodnim jest motoryzacja, jedna z najszybciej rozwijających się i zmieniających dziedzin 

życia. Eksperymentatorium to warsztat pasjonata, który ceni zarówno przeszłość, jak i nowinki 

technologiczne. W szczególny sposób wystawa będzie nawiązywać swoim charakterem, 

oprawą graficzną, kolorystyką, specyfiką i klimatem do zbiorów związanych z działalnością 

fabryk Stoewera w przedwojennym Szczecinie.  

20. Eksperymentatorium będzie miejscem, w którym rodziny, grupy szkolne, dzieci i młodzież, a 

także seniorzy, będą mogli zdobywać wiedzę z pogranicza różnych dziedzin nauki oraz 

rozwijać umiejętności komunikowania się, innowacyjnego myślenia i współpracy. Zwiedzający 

będą mieli okazję do m.in. prześledzenia krótkiej historii motoryzacji, poznają podstawy 

mechaniki pojazdowej, budowy maszyn, automatyki, wytrzymałości materiałów, a także 

poszerzą wiedzę na temat podstawowych narzędzi wykorzystywanych w warsztatach 

samochodowych, typów zawieszenia, parametrów i dynamiki silników, podstaw elektryki 

samochodowej. Wystawa pokaże również relacje, jakie występują pomiędzy uczestnikami 

ruchu drogowego oraz zależności istniejące między człowiekiem i technologią. Wystawa 

Eksperymentatorium będzie w sposób interaktywny prezentować zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem poruszania się po drogach, pieszo i różnymi środkami lokomocji, tajnikami 

budowy i konstrukcji pojazdów, zasadami kulturalnego zachowania na drodze, a także 

nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi.  

21. Wystawa będzie zachęcać do samodzielnego i nieskrępowanego eksperymentowania, 

stymulować do działania odbiorców w różnym wieku. Charakter wizualny wystawy będzie 

pobudzał ciekawość, wywoływał entuzjazm i inspirował do zadawania pytań dotyczących 

prezentowanych zagadnień, procesów i pojęć.  

22. Przestrzeń wystawy będzie służyć integracji zwiedzających. Została podzielona tematycznie na 

trzy części, ale stanowi całość pozwalającą na łączenie wątków. Każdy eksponat dostarcza 

zwiedzającym kolejnych bodźców, które zebrane w całość są kompletną opowieścią, przygodą, 

którą będą przeżywać muzealni goście.  

23. Ekspozycja będzie adresowana do osób w każdym wieku – najmłodszych dzieci (0-6), dzieci 

starszych (7-13) oraz młodzieży i dorosłych (14+). 

24. Wystawa będzie dostosowana dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi i całych klas szkolnych. Zainstalowane na 

wystawie stanowiska interaktywne będą przeznaczone zarówno dla pojedynczych odbiorców 

jak i kilkuosobowych grup (rywalizacja oraz współzawodnictwo, współpraca). 

25. Głównymi założeniami, które należy uwzględnić podczas realizacji zamówienia są: spójność 

wszystkich zaprojektowanych i wykonanych elementów oraz nowatorskie podejście do 

tematyki ekspozycji, innowacyjność, kreatywność, uniwersalność, zgodność z trendami 

obowiązującymi w dziedzinie projektowania wystaw interaktywnych oraz centrów nauki. 

26. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Koncepcji funkcjonalno-użytkowej, w 

całości nazwanej dalej dokumentacją, zawartą w Rozdziale 2 SWZ oraz zapisami w 

niniejszej SWZ. 

27. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: 

1) opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz multimedialnych elementów ekspozycji, 

2) stworzenie i dostarczenie projektów zagospodarowania przestrzennego (aranżacji 

przestrzeni wystawienniczej), 

3) opracowanie i wykonanie elementów scenografii dla Sali Eksperymentatorium wraz z 

wydrukami wielkoformatowymi, grafikami naściennymi, aranżacją świetlną, 
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4) stworzenie i dostarczenie projektów graficznych i wykonawczych, wykonanie, 

zamontowanie i uruchomienie wszystkich interaktywnych eksponatów wystawy, 

niezbędnych gablot oraz komunikatorów ekspozycyjnych itp., oprogramowania stanowisk 

multimedialnych wraz z animacjami,  

5) stworzenie i dostarczenie wizualizacji stanowisk interaktywnych, 

6) stworzenie i dostarczenie projektu wszystkich prezentacji przeznaczonych do stanowisk 

multimedialnych, 

7) dostarczenie i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem,  

8) opracowanie i dostarczenie aplikacji, gier interaktywnych i multimedialnych, quizów, 

prezentacji, itp. 

9) opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Wystawą, 

10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, opracowanie i dostarczenie dokumentacji 

związanej z eksploatacją i konserwacją wystawy, zgłaszaniem usterek, itp., 

11) przekazanie informacji na temat rocznych kosztów eksploatacji wystawy, 

28. W celu sprawnego zarządzania procesem tworzenia wystawy oraz późniejszą jej eksploatacją, 

zarówno w czasie trwania gwarancji i okresie pogwarancyjnym, wystawa zostanie wyposażona 

w kompleksowy system zarządzania jej elementami, dostarczony przez Wykonawcę.  

29. Wszystkie wykonane na potrzeby wystawy stanowiska powinny być interaktywne, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w koncepcji funkcjonalno-użytkowej, zawartej w Rozdziale 2 SWZ. 

Zamawiający informuje, że nazwy nadane poszczególnym stanowiskom wystawienniczym są 

nazwami roboczymi i mogą ulec zmianie, szczególnie w przypadku zaproponowania przez 

Wykonawcę innych nazw. 

30. Wykonane i wchodzące w skład Wystawy stanowiska winny być wyposażone w komunikaty 

ekspozycyjne – szczegółowe wymagania dotyczące komunikatów zawiera Rozdział 2 SWZ. 

31. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wyposażyć wystawę w 

stanowiska multimedialne – szczegółowe wymagania w zakresie stanowisk multimedialnych 

zawiera Rozdział 2 SWZ. 

32. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wyposażyć wystawę w 

stanowiska typu hands-on, czyli takie, które będą wymagać – prócz intelektualnego – również 

ruchowego lub zmysłowego zaangażowania użytkownika w celu uzyskania pożądanego efektu. 

Głównym zadaniem tych stanowisk jest bowiem pobudzenie procesu myślowego i twórczego 

zwiedzających. Część stanowisk będzie służyć także zabawie i rozładowaniu emocji. 

33. Elementy wystawy wykonane przez Wykonawcę winny zostać zaprojektowane i wykonane 

specjalnie dla Zamawiającego.  

34. Wykonane w ramach niniejszego zamówienia elementy wystawy winy spełniać wymagania 

edukacyjne, określone przez Zamawiającego w treści Rozdziału 2 SWZ. 

35. Elementy wystawy powinny być wykonane z materiałów i w sposób umożliwiający sprawne 

działanie, mimo codziennego, wielokrotnego użytku oraz zapewniać wytrzymałość na 

działania zwiedzających – zgodne i niezgodne z opisami i instrukcjami zawartymi w 

komunikacie ekspozycyjnym, czy instrukcji obsługi stanowiska multimedialnego. 

36. Materiały zastosowane do wykonania elementów wystawy muszą posiadać atesty 

bezpieczeństwa i spełniać normy europejskie (znak CE), dla tego typu obiektów, być odporne 

na zużycie, zmywalne i łatwe w konserwacji. 

37. Materiały zastosowane do wykonania elementów wystawy powinny być przystosowane do 

pełnionych funkcji, jeśli chodzi o ich trwałość (zalecane materiały to drewno, sklejka, 

tworzywa sztuczne, stal, szkło, metal, materiały drewnopochodne) i posiadać odpowiednie 

zabezpieczenia przeciwwilgociowe, przeciwpożarowe, zgodnie z wytycznymi dla tego typu 

materiałów i normami prawnymi.  

38. Sprzęt elektroniczny, multimedialny musi pochodzić z aktualnej bieżącej produkcji oraz być 

przystosowany do pracy ciągłej, zapewniać wysokiej jakości działanie, obraz oraz dźwięk. 

39. Treści wystawy zostaną przygotowane przez zespół specjalistów Wykonawcy, który 

odpowiadać będzie za ich wytworzenie i przeprowadzenie koniecznej do realizacji tego zadania 
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kwerendy literaturowej. Przygotowanie treści będzie odbywać się w ścisłej współpracy i pod 

nadzorem Zamawiającego. Wśród treści wystawy znajdą się teksty, zdjęcia, filmy, animacje, 

prezentacje multimedialne, audycje, gry i quizy. Treści zostaną wytworzone przez Wykonawcę 

na potrzeby wystawy lub w przypadku, gdy niezbędne będzie zastosowanie gotowych treści w 

postaci zdjęć, filmów, fragmentów tekstów itp., Wykonawca zadba o wykupienie i przekazanie 

Zamawiającemu praw do bezterminowego wykorzystania tych treści na wystawie. Wystawa 

będzie udostępniana odpłatnie, zakupione licencje muszą umożliwiać pobieranie opłat za 

prezentację objętych nimi treści. 

40. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania przedmiotu 

zamówienia w podziale na wskazane niżej etapy: 

Etap I – sporządzenie i przekazanie dokumentacji projektowej 

1. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów graficznych poszczególnych 

elementów wystawy, w tym projektów stanowisk wystawienniczych oraz aranżacji przestrzeni 

wystawy. 

2. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów graficznych i wykonawczych elementów 

aranżacji przestrzeni wystawy, infografik, tablic informacyjnych itd. w tym projektów 

aranżacji miejsc edukacyjnego relaksu. 

3. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnego projektu graficznego komunikatów 

ekspozycyjnych, zawierających nazwę stanowiska, instrukcję skorzystania ze 

stanowiska/wykonania zadania oraz wszelkich dodatkowych informacji zawartych w 

komunikatach. 

4. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnych projektów graficznych oraz 

scenariuszy tekstów i scenopisów aplikacji multimedialnych dla poszczególnych stanowisk. 

5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu uaktualnionych wizualizacji stanowisk wraz z 

naniesionymi projektami komunikatów ekspozycyjnych oraz uaktualnionych wizualizacji całej 

wystawy, pokazujących wystawę z każdej strony, w oparciu o projekty o których była mowa w 

Rozdziale 2 SWZ, po ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej o parametrach umożliwiających sporządzenie wydruków o wymiarach minimum 

90 cm x 60 cm bez pogorszenia ich jakości, wizualizacje należy przedłożyć na zasadach i w 

formach wskazanych w Rozdziale 2 SWZ.  

6. Dostarczenie Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat systemu zarządzania 

wystawą. 

7. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej wstawy, szczególnie: 

8. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści itp.); 

9. Projektów wykonawczych wystawy, jej poszczególnych elementów oraz specyfikację 

technicznego wykonania i odbioru,, wraz z nazwami i celami działania stanowisk; 

10. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób mogących 

jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

11. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

12. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

13. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu zawierającego ceny 

poszczególnych elementów wystawy, wymienionych w Rozdziale 2 SWZ oraz wszystkie inne 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (kosztorys należy sporządzić po 

ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego). 

14. Przekazanie Zamawiającemu informacji o przewidywanych rocznych kosztach eksploatacji 

wystawy. 

15. Przekazanie Zamawiającemu listy wszystkich elementów zapasowych przeznaczonych do 

wszystkich stanowisk wraz z ich liczbą. 

16. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów Systemu Identyfikacji Wizualnej 

wystawy w formie elektronicznej. 
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Etap II – Wykonanie, dostawa i montaż elementów wystawy 

1. Stworzenie aplikacji przeznaczonych do stanowisk multimedialnych, tj. pełnego 

oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z animacjami, filmami oraz 

oprogramowaniem interaktywnym, zawierających treści przygotowane przez Wykonawcę, pod 

nadzorem Zamawiającego. Dla każdego stanowiska należy przygotować: 

2. Wszystkie aplikacje oraz wchodzące w ich skład prezentacje i inne użyte środki przekazu wraz 

ze scenopisem oraz specyfikacją ich treści; 

3. Projekty graficzne aplikacji, prezentacji, animacji; 

4. Treści tekstów, użyte w aplikacjach; 

5. Kupić i przekazać prawa do wykorzystywania na wystawie wszystkich materiałów, które nie 

zostały wytworzone przez Wykonawcę (np. zdjęcia, filmy, audycje itp.). 

6. Stworzenie komunikatów ekspozycyjnych dla wszystkich stanowisk, przygotowanych wg 

zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów. 

7. Dostarczenie Zamawiającemu treści komunikatów ekspozycyjnych, tekstów, zdjęć, grafik, 

aplikacji celem ich akceptacji oraz wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag 

Zamawiającego. 

8. Wykonanie wszystkich elementów wystawy wraz z aplikacją do zdalnego zarządzania 

wystawą, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami. 

9. Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

wszystkich elementów wystawy oraz na podstawie wyników przeprowadzonych tekstów, 

wprowadzenie niezbędnych zmian. 

10. Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy wszystkich elementów wystawy przez 

certyfikowanego inspektora kontroli placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na 

podstawie uwag przygotowanych przez inspektora. 

11. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wszystkich elementów wystawy, przetestowanych i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, tj.: komunikatów ekspozycyjnych, stanowisk, 

elementów aranżacji przestrzeni Wystawy. 

12. Dostarczenie zaakceptowanych przez Zamawiającego wersji pełnego oprogramowania 

stanowisk multimedialnych, wraz z tekstami, animacjami, filmami, plikami dźwiękowymi, 

grami, quizami oraz innym oprogramowaniem multimedialnym w nich wykorzystanym, w 

formie umożliwiającej zmiany oprogramowania, a także dodawanie nowych filmów i animacji. 

Wykonawca powinien dostarczyć w szczególności: 

13. Listę wszystkich aplikacji użytych na stanowiskach oraz wchodzących w ich skład prezentacji i 

innych użytych środków multimedialnego przekazu wraz ze specyfikacją treści; 

14. Wszystkie wykorzystane teksty, filmy, zdjęcia, audycje, animacje, gry, quizy itp. W formie 

elektronicznej; 

15. Wszystkie programy komputerowe stworzone na potrzeby wystawy wraz z plikami 

źródłowymi w formie elektronicznej; 

16. Montaż, scalenie i uruchomienie wszystkich elementów wystawy zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Zamawiającego projektami. 

17. Przetestowanie wszystkich elementów wystawy przez certyfikowanego inspektora kontroli 

placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag przygotowanych przez 

inspektora. 

18. Przetestowanie wszystkich elementów wystawy (na wybranych przez Zamawiającego, 

docelowych grupach odbiorców) oraz usunięcie niezbędnych usterek wynikających z 

przeprowadzenia tych testów. 

Etap III – dostawa dokumentacji powykonawczej, części zapasowych oraz przeszkolenie 

pracowników 

1. Dostawa części zapasowych, które mogą zostać wykorzystane do napraw wykonywanych w 

trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 
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2. Dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych elementów wystawy na 

pierwsze sześć miesięcy jej prezentacji począwszy od dnia, w którym zostanie ona odebrana 

przez Zamawiającego. 

3. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wstawy, szczególnie: 

4. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści itp.); 

5. Projektów wykonawczych wystawy oraz jej poszczególnych elementów, wraz z nazwami i 

celami działania stanowisk; 

6. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób mogących 

jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

7. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

8. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

9. Listę napraw, które mogą wykonać przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy 

Zamawiającego, bez uszczerbku dla warunków gwarancji. 

10. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, zasad kontroli, serwisu i 

konserwacji poszczególnych elementów wystawy w języku polskim w wersji papierowej i 

elektronicznej oraz kwart gwarancyjnych. 

11. Przekazanie Zamawiającemu wyników wszystkich przeprowadzonych testów. 

12. Przeniesienie na Zamawiającego licencji oprogramowania, w tym aplikacji służącej do 

zdalnego zarządzania wystawą, a także praw autorskich do zdjęć, grafik, rysunków, tekstów, 

filmów i animacji oraz innego oprogramowania i utworów wykorzystanych we wszystkich 

elementach wystawy. 

13. Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności przedmiotu zamówienia z 

obowiązującymi przepisami oraz normami (elementy wystawy i aranżacji muszą spełniać 

europejskie normy bezpieczeństwa, a wszystkie użyte do ich produkcji materiały i urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności uwidocznione oznaczeniem CE lub 

deklaracje równoważne). 

14. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatu bezpieczeństwa użytkowania wystawy, 

sporządzonego przez certyfikowanego inspektora placów zabaw. 

15. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w umowie. 

16. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, kontroli, konserwacji, serwisu 

wystawy, w stopniu umożliwiającym wykonywanie przez pracowników napraw, także w 

trakcie trwania gwarancji. Szkolenie dla grupy maksymalnie 20 osób będzie przeprowadzone w 

siedzibie Zamawiającego w języku polskim. Czas trwania szkolenia Wykonawca zaproponuje 

w harmonogramie. 

17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 PZP, biorąc pod uwagę, iż w zakres zamówienia wchodzą także 

usługi, Zamawiający wymaga: 

1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności 

wpisujące się w definicję stosunku pracy tj. czynności związane z pracami 

transportowymi, montażowymi, instalacyjnymi, wykonywanymi pod kierownictwem 

innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę; 

2) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 95 ust. 1 i 2 PZP, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 i 2 PZP, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy – 

Rozdział 3 SWZ. 

18. Warunki realizacji zamówienia określa również projekt umowy (Rozdział 3 SWZ). 
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19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ. 

20. Zamawiający zastrzega, że Koncepcja funkcjonalno-użytkowa, stanowi jego własność i 

jest objęta prawami autorskimi. 
 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

1. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w 

Rozdziale 2 niniejszej SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z 

ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 

1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert: 

 Plan wystawy, który musi ukazywać proponowane rozmieszczenie stanowisk, ich 

kontury i nazwy, rozmieszczenie elementów aranżacji z uwzględnieniem 

proponowanych przez Wykonawcę wymiarów stanowisk i ich usytuowania; 

 Wizualizacje, stworzone w sposób umożliwiający ocenę w kryterium aranżacja 

wystawy. Wizualizacje mają być wykonane z czterech różnych stron. Każda 

wizualizacja ma pokazywać wystawę z perspektywy obserwatora pozostającego poza 

wystawą, na takiej wysokości, która umożliwia obserwację dwóch przeciwległych 

boków wystawy oraz jej elementów w głębi (stworzenie wizualizacji obrazujących 

przestrzeń w ujęciu perspektywicznym – spojrzenie z perspektywy obserwatora). 

Wizualizacje muszą uwzględniać zagospodarowanie całej przestrzeni wystawy od 

podłogi do sufitu wraz ze stanowiskami, elementami aranżacji, kolorystyką oraz innymi 

czynnikami mającymi wg Wykonawcy wpływ na ocenę atrakcyjności Wystawy. Zaleca 

się, aby wizualizacje uwzględniały elementy architektoniczne budynku, np. słupy 

wsporcze. Zamawiający dopuszcza dołączenie przez Wykonawcę dodatkowych 

wizualizacji Wystawy, wykonanych z innej perspektywy. Zalecany format plików w 

zakresie wizualizacji to pliki pdf w wersji CMYK o rozdzielczości min. 300 dpi.  

 Wizualizacje wszystkich stanowisk wraz ze skróconymi kartami stanowisk . Skrócone 

karty stanowisk muszą zawierać: nazwę stanowiska, cel edukacyjny, wymiary, 

instrukcję wykonania doświadczenia, szczegółowy sposób funkcjonowania stanowiska, 

liczbę osób mogących jednocześnie korzystać ze stanowiska, wskazanie głównych 

materiałów, z których ma być wykonane stanowisko, krótki opis uzasadniający 

zastosowane rozwiązania związane z propozycją stanowiska, aranżacją przestrzeni, 

rozmieszczenia poszczególnych elementów itd., wskazanie sposobów korzystania ze 

stanowiska przez osoby z niepełnosprawnościami o innym typie niepełnosprawności niż 

ruchowa. 

 Spis dodatkowych elementów aranżacji  spełniających funkcje edukacyjne, 

wypoczynkowe, informacyjne itd., wzbogacających wystawę wizualnie i pod względem 

treści, zawierający: liczbę tych elementów, przeznaczenie i opis funkcjonowania, 

wymiary każdego z elementów. 

2) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego 

określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert: 

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale 2 

SWZ, do oferty należy dołączyć: 

 dokumentację techniczną producenta oferowanego asortymentu – w języku 

polskim lub angielskim, której autentyczność musi zostać poświadczona przez 

wykonawcę, z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone 

wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ (kryteria 

stosowane w celu oceny równoważności) 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 

pkt 1 ppkt 1, oferta zostanie odrzucona.  
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3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 

ppkt 2, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do 

ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4. Przepisu pkt. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach: 

a. Etap I – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

b. Etap II – 5 miesięcy od zakończenia etapu I 

c. Etap III - 1 miesiąc od zakończenia etapu II 

3. Termin przewidywany na zapoznanie się przez Zamawiającego z projektami przedstawionymi 

przez Wykonawcę, zgłoszenie poprawek przez Zamawiającego oraz ostateczną akceptację 

projektów przez Zamawiającego, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektów do weryfikacji. 

4. Termin określony w ust. 3 obejmuje również termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i 

naniesienie wymaganych poprawek w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

Przewidywany czas wykonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej wynosi 

maksymalnie 14 dni, liczone od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

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

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

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

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

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

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

mowa w pkt 1;  

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej 

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

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był 

zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) 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; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 
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11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-

12, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

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

zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 

wykonawca wykaże się: 

a) posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości 

minimum 500 000,00 zł.   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi 

zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

b) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi 

zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 

a) Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których 

przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw 

interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających rozbudowaną zawartość naukową 

(merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą wewnętrznej sieci 

lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, na które 

składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-

on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 

1 500 000,00 zł brutto każda. 

 Uwaga:  
 Za wystawę odpowiadającą co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, 

uznaje się wystawę interaktywną, czyli obejmującą interaktywne stanowiska 

wyposażone w multimedialne, elektroniczne, mechaniczne lub manualne urządzenia, 

służące interakcji. Poprzez interaktywne stanowiska Zamawiający rozumie urządzenia, 

które prezentują minimum dwa z następujących typów interaktywności: 

- manualną – stanowisko wymagające pracy rąk, 

- ruchową – stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej, 

- zmysłową – stanowisko wymagające wykorzystania zmysłów, 

- intelektualną – stanowisko wykorzystujące wiedzę gości. 

 Poprzez eksponaty typu  hands-on Zamawiający rozumie eksponaty, które nie zawierają 

urządzeń multimedialnych i wymagają pracy/czynności manualnej Zwiedzającego 

 Poprzez eksponaty multimedialne Zamawiający rozumie eksponaty, które wykorzystują 

urządzenia multimedialne, monitory dotykowe, itd. 

 W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, 

Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego 

wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem. 

 Zaleca się dołączenie do wykazu zamówień zdjęć opisanych eksponatów, o których 

mowa powyżej w tiret 2 i 3. 

b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego 

spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do 
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realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i 

kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 

 Architekt - minimum jedna (1) osoba posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w 

projektowaniu wystaw interaktywnych – stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej 

jednej wystawy obejmującej minimum 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie 

mniejszej niż 150 m2 

 Projektant inżynier - minimum jedna (1) osoba, konstruktor, odpowiedzialny za 

projekt techniczny stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadający 

doświadczenie w projektowaniu technicznym stanowisk interaktywnych na potrzeby co 

najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 15 stanowisk interaktywnych na 

powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 

 Projektant odpowiedzialny za projekt graficzny wystawy - minimum jedna (1) osoba 

posiadająca doświadczenie w projektowaniu graficznym w zaprojektowaniu minimum 

jednej wystawy popularyzującej naukę, obejmującej minimum 15 stanowisk 

interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 

 Grafik komputerowy odpowiedzialny za grafikę 3D wystawy - minimum jedna (1) 

osoba mająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, 

opracowywania i wykonywania projektów grafik w technologii 3D (należy się wykazać 

co najmniej dwoma grafikami wykonanymi samodzielnie, które zostały wykorzystane 

przy tworzeniu wystaw lub innych dowolnych publikacji, które zostały upublicznione) 

 Programista systemów sterowania wystawy - minimum jedna (1) osoba posiadająca 

doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania wystawą lub ekspozycją, 

składającą się z co najmniej 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej 

niż 150 m2 

 Konsultant merytoryczny projektu - minimum jedna (1) osoba posiadająca tytuł 

naukowy doktora (np. w jednej z dziedzin: fizyka, mechanika i budowa maszyn, 

konstrukcja maszyn, mechanika techniczna), posiadająca wiedzę techniczną zagadnień 

poruszanych na wystawie 

 Koordynator projektu odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem zamówienia - 

minimum jedna (1) osoba odpowiedzialna za przygotowanie scenariusza wystawy, 

przygotowanie tekstów i treści dla aplikacji multimedialnych do wszystkich stanowisk 

wystawy posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu tekstów popularyzujących 

naukę dla wystawy składającej się z co najmniej 15 stanowisk interaktywnych na 

powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 oraz posiadająca doświadczenie w zarządzaniu 

projektami związanymi z wytwarzaniem wystaw interaktywnych. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych funkcji, jednakże jedna osoba 

nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji (stanowisk). 

 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 

obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty 

z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

 

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 
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1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 

informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ 

można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-

dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu 

dostępnego pod adresem:  https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez 

Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, 

stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego 

serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór 

elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 

twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji 

A, B, C i D; 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać 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;  

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ); 

c) odpisu lub informacji 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; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, 

oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP (wzór – załącznik nr 6 do SWZ); 

e) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

zamówienia 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 (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

f) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (wzór – załącznik nr 5 do SWZ); 

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

h) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

UWAGA: 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa 

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

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

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

zakresie, o którym mowa w  pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem; 

3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i 2) zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 

4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) 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; 

3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

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

zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-

10 PZP (wzór – załącznik nr 6 do SWZ). 

4) oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ) 

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
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1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP .  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia 

w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. 

e), dotyczy dostaw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

11. 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. 

 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl;  

2)  poczty elektronicznej: biuro@muzeumtechniki.eu. 

- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

 

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje o 

sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pan Wojciech Bereszko: tel.: 501 780 695;  

2) w zakresie merytorycznym: 

Pan Bogdan Stanuch: e-mail: b.stanuch@muzeumtechniki.eu  

https://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
mailto:b.stanuch@muzeumtechniki.eu
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2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (https://platformazakupowa.pl).  

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami 

za pomocą poczty elektronicznej - biuro@muzeumtechniki.eu. 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego. 

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

o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl  
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

poz. 2415). 

9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 

ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w 

przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl   za pomocą 

poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumtechniki.eu.   

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 

tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

 Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
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 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

12. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 

135 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru 

postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 

2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl  za 

pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumtechniki.eu.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

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

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 13. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

 

 

DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 06.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą 

 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

https://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
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4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl.  

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja 

tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

oraz uznaje go za wiążący, 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

 .zip  

 .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

18. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

22. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

d) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 1, Dział IV SWZ; 

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 

XVIII SWZ (wykonawca składa wraz z ofertą) 

10. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl, 

Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, 

iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust.1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

14. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

16. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

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

dokonać również notariusz. 

18. 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 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 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.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

24 | S t r o n a  

 

19. 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, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej w przypadku:  

 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;  

 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

 innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

20. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, 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, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

 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;  

 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia;  

 pełnomocnictwa – mocodawca.  

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub 

kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, 

brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane 

oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
23. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku 

obcym, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

24. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do 

treści (a w przypadku JEDZ – także formy) z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  
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25. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XIII SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

26. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl w terminie najpóźniej do dnia 07.04.2021 r. do godziny 09:00.  

 

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10:00 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego.  

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. W takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje pod adresem: https://platformazakupowa.pl o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo 

unieważnienia postępowania. 

 

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty musi zawierać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz cenę za 

każdy z poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

obejmujące całkowity koszt realizacji zamówienia i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji zadania i okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i 

usług (VAT).  

6. Cenę należy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w 

Rozdziale 2 SWZ. 

7. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

9. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

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

którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

Lp. Kryterium 
Waga 

kryterium  
Liczba punktów  

1 Cena 60 % 60 pkt 

2 Aranżacja wystawy 14 % 14 pkt 

3 
Stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami o 

innym typie niepełnosprawności niż ruchowa 
4 % 4 pkt 

4 Stanowiska wystawy 22 % 22 pkt 

 

 

 

2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt): 

1) Zasady oceny kryterium „Cena ”  

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

                                   oferowana najniższa cena brutto  

 cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 

                                          cena brutto oferty badanej 

 

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów 

zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium. 

2) Kryterium aranżacja wystawy (KA)  

Kryterium zostanie ocenione na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów 

określonych w Rozdziale I Dział IV SWZ.  

Kryterium jest oceniane w ramach 4 podkryteriów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w 

ramach poszczególnych z nich przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Tabela 1 

PODKRYTERIUM Maksymalna liczba punktów 

2.1 Zagospodarowanie przestrzeni 6 

2.2 Atrakcyjność wizualna całej wystawy 3 

2.3 Zagospodarowanie wysokości Sali 1 

2.4 Dodatkowe elementy aranżacji 4 

RAZEM 14 

 

KA = Lp (2.1) + Lp (2.2) + Lp (2.3) + Lp (2.4) 

Lp – liczba punktów uzyskanych dla poszczególnych podkryteriów 
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1.1 Zagospodarowanie przestrzeni 

Zamawiający oceni, czy powierzchnia Wystawy jest zagospodarowana równomiernie, choć 

nieregularnie (nie w rzędach), stanowiska są rozmieszczone zgonie ze strefami opisanymi w 

Rozdziale 2 SWZ, a także czy aranżacja będzie współgrać z treścią poszczególnych stref i całości 

wystawy. 

Więcej punktów otrzyma rozwiązanie przewidujące równomierne, ale nieregularne (nie w rzędach) 

zagospodarowanie przestrzeni, stanowiska będą rozmieszczone zgodnie z opisanymi strefami 

tematycznymi (granice tych stref będą spójne), a aranżacja będzie współgrać z treścią 

poszczególnych stref i całości Wystawy. 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym wystąpią duże, puste przestrzenie bez stanowisk 

lub obszary bardzo gęstego ustawienia stanowisk, stanowiska będą ustawione bardzo regularnie, w 

rzędach, pojedyncze stanowiska lub grupy stanowisk będą oderwane od strefy tematycznej 

(umiejscowienie stanowisk/a w oddaleniu od strefy tematycznej i oddzielenie stanowiskami innej 

strefy), a zastosowana koncepcja aranżacyjna nie będzie uzasadniona treścią Wystawy. 

1.2 Atrakcyjność wizualna całej Wystawy 

Zamawiający oceni atrakcyjność wizualną całej Wystawy tj. wzornictwo, kolorystykę, walory 

artystyczne.  

Więcej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym proponowane wzornictwo wystawy będzie 

związane z treścią wystawy, oryginalne, z elementami humorystycznymi współgrającymi z treścią 

wystawy, nie będzie posiadało motywów agresywnych czy naruszających normy obyczajowe, zaś 

kolorystyka będzie spójna z treścią wystawy, ale nie będzie monotonna, ani rażąca. 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym proponowane wzornictwo wystawy będzie 

niezwiązane z treścią wystawy, przestarzałe, szablonowe, nieposiadające elementów 

humorystycznych, posiadające motywy agresywne lub naruszające normy obyczajowe, zaś 

kolorystyka będzie niespójna z treścią wystawy, monotonna lub rażąca. 

1.3 Zagospodarowanie wysokości Sali wystawienniczej 

Zamawiający oceni sposób zagospodarowania przestrzeni w pionie – od podłogi do sufitu. 

Więcej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym stanowiska i elementy aranżacji o dużej 

wysokości lub podwieszone wypełnią puste elementy przestrzeni, będą związane z treścią wystawy 

i wraz z niższymi elementami będą dawały spójną wizualnie całość. 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, które nie będzie uwzględniało wysokości Sali, a przestrzeń 

ponad linią stanowisk pozostanie w każdym miejscu pusta i niezagospodarowana lub umieszczone 

tam elementy nie będą związane z tematyką wystawy, w rezultacie dając efekt przypadkowości i 

braku spójności lub przestrzeń będzie zagospodarowana zbyt dużą liczbą elementów, zbyt gęsto 

rozmieszczonych, dając poczucie chaosu czy przytłoczenia. 

1.4 Dodatkowe elementy aranżacji 

Więcej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym zostaną zaproponowane dodatkowe elementy o 

jak najbardziej różnorodnym przeznaczeniu, czyli zarówno miejsca wypoczynkowe, elementy o 

walorze edukacyjnym, merytorycznym, wizualnym jak i inne elementy zaproponowane przez 

Wykonawcę, służące wzbogaceniu aranżacji wystawy.  

Mniej punktów otrzyma propozycja aranżacji, w której zostaną zaproponowane dodatkowe 

elementy jednego typu. 

3) Kryterium stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami (KN)  

(o innym typie niepełnosprawności niż ruchowa)  

Kryterium zostanie ocenione na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów 

określonych w Rozdziale 1 Dział IV SWZ.  

Kryterium jest oceniane w ramach 2 podkryteriów 

Tabela 2 

PODKRYTERIUM Maksymalna liczba punktów 

3.1 Liczba stanowisk 2 

3.2 Rodzaje niepełnosprawności 2 

RAZEM 4 
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1.1 Liczba stanowisk przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami 

Za dwa stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (o innym typie 

niepełnosprawności niż ruchowa) Wykonawca otrzyma 1 pkt. Za trzy stanowiska tego typu lub 

więcej, Wykonawca otrzyma 2 punkty. 

1.2 Rodzaje niepełnosprawności 

2 punkty otrzyma oferta, w której stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami będą 

przystosowane do dwóch i więcej rodzajów niepełnosprawności. 

0 punktów otrzyma oferta, w której stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami będą 

przystosowane tylko do jednego rodzaju niepełnosprawności. 

4) Kryterium stanowiska (KS)  

Kryterium zostanie ocenione na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów 

określonych w Rozdziale 1 Dział IV SWZ.  

Kryterium jest oceniane w ramach 3 podkryteriów. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie stanowiska wystawy w ramach 

poszczególnych podkryteriów przedstawiona zostanie w poniższej tabeli: 

Tabela nr 3 

PODKRYTERIUM Maksymalna liczba punktów 

4.1 Atrakcyjność wizualna poszczególnych 

stanowisk 

6 

4.2 Wymiary 4 

4.3 Sposób funkcjonowania stanowiska 12 

RAZEM 22 

 

Każde stanowisko jest oceniane oddzielnie, ale również na tle innych stanowisk. 

Podczas oceny oferty według podkryteriów 4.1, 4.2, 4.3 każde stanowisko otrzyma pewną liczbę 

punktów. 

Stanowiska „Stacja kontroli” i „Symulator mocnych wrażeń” oraz „Kabina pilota” mają wyższą 

punktację niż pozostałe, ze względu na złożoność poruszanych na nich tematów. 

 

Suma uzyskanych punktów dla podkryterium 4.1 za wszystkie stanowiska = S(4.1) 

Suma uzyskanych punktów dla podkryterium 4.2 za wszystkie stanowiska = S(4.2) 

Suma uzyskanych punktów dla podkryterium 4.3 za wszystkie stanowiska – S(4.3) 

 

Wartości maksymalne „małych” punktów możliwych do uzyskania za każde stanowisko zostały 

umieszczone w tabeli nr 3 i zsumowane. 

Suma maksymalnych liczb punktów dla podkryterium (4.1) za wszystkie stanowiska = Smax(4.1) 

Suma maksymalnych liczb punktów dla podkryterium (4.2) za wszystkie stanowiska = Smax(4.2) 

Suma maksymalnych liczb punktów dla podkryterium (4.3) za wszystkie stanowiska = Smax(4.3) 

 

Dla każdego podkryterium, wartości z tabeli 3 będą mnożone przez stosunek sumy uzyskanych 

punktów za wszystkie stanowiska, do sumy maksymalnej liczby punktów za wszystkie stanowiska. 

 

 
 

 
 

Lp – liczba punktów uzyskanych dla poszczególnych podkryteriów 

 

Podkryterium (4.1) ATRAKCYJNOŚĆ WIZUALNA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK 
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Podkryterium (4.2) WYMIARY 

 
 

Podkryterium (4.3) SPOSÓB FUNKCJONOWANIA STANOWISKA 

 
Mając dane zgodne z tabelami nr 3 i 4 

    120 

   80 

   240 

Powyższy sposób liczenia punktów za wszystkie stanowiska dla poszczególnych podkryteriów 

sprowadza się do: 

Podkryterium ATRAKCYJNOŚĆ WIZUALNA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK 

 
Podkryterium WYMIARY 

 
Podkryterium SPOSÓB FUNKCJONOWANIA STANOWISKA 

 
Ostateczna liczba punktów w tym kryterium to: 

 
Tabela nr 4 

Wartości maksymalne „małych” punktów możliwych do uzyskania za każde stanowisko dla 

każdego podkryterium 

Numer 

stanowiska 

 Podkryterium (maksymalna liczba małych punktów) 

dla danego stanowiska 

Stanowiska wg 

Załącznika nr 1 

do SWZ 

Nazwa stanowiska Atrakcyjność 

wizualna 

poszczególnych 

stanowisk 

Wymiary Sposób 

funkcjonowania 

stanowiska 

1. Interaktywna 

mapa zabytków 

6 4 12 

Strefa I Mechaniczna 

2. Stacja kontroli 18 12 36 

3. Serce 6 4 12 

4. Dobry układ 6 4 12 

5. Fantom-as 6 4 12 

Strefa II Bezpieczeństwo 

6. Symulator 

mocnych wrażeń 

12 8 24 

7. Kabina pilota 12 8 24 

8. Daleka droga do 

domu 

6 4 12 

9. Zabawa w zielone 6 4 12 

Strefa III Przepisy 

10. Wyścigi prawie 6 4 12 
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rowerowe 

11. Krzyżówki tylko 

dla dorosłych 

6 4 12 

12. Puzzle docenta 

Miasteczko 

6 4 12 

Strefa edukacyjnego wypoczynku 6 4 12 

Trzy stanowiska dodatkowe 

(multimedialne) 

18 12 36 

RAZEM 120 80 240 

 

4.1 Atrakcyjność wizualna poszczególnych stanowisk 

Zamawiający oceni atrakcyjność wizualną stanowiska pod kątem wzornictwa i kolorystyki. Więcej 

punktów otrzyma rozwiązanie, które będzie bardziej atrakcyjne wizualnie, tj. zastosowane dla 

każdego stanowiska wzornictwo będzie nowoczesne, oryginalne/niepowtarzalne, mające walor 

artystyczny, a kolorystyka będzie współgrała z treścią wystawy, będzie oryginalna/niepowtarzalna. 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, które będzie mniej atrakcyjne pod względem zastosowanego 

wzornictwa jak i kolorystyki. 

4.1 Wymiary 

Zamawiający oceni optymalność wymiarów stanowisk ze względu na sposób funkcjonowania 

stanowiska, liczbę osób równocześnie je obsługujących, usytuowanie stanowiska na przestrzeni 

Wystawy oraz w stosunku do innych stanowisk. 

Za optymalne Zamawiający uzna rozwiązanie, w którym wymiary stanowisk będą dostosowane do 

sposobu funkcjonowania stanowiska, umożliwią korzystanie z nich przewidzianej w SWZ liczbie 

osób oraz będą uzasadnione usytuowaniem stanowiska na Wystawie oraz wielkością innych 

stanowisk. 

Więcej punktów otrzyma optymalne rozwiązanie dotyczące wymiarów. 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym wymiary stanowisk nie będą optymalne. 

4.2 Sposób funkcjonowania stanowiska 

Zamawiający oceni czy sposób funkcjonowania stanowiska oraz sposób jego obsługi przez 

Zwiedzających (zadania i aktywności) zaproponowane w ofercie ułatwiają zrozumienie 

prezentowanego zagadnienia, odzwierciedlają zjawiska zachodzące w naturze i angażują gości w 

prowadzone doświadczenie. 

Więcej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym funkcjonowanie stanowiska oraz sposób obsługi 

przez gości jak najwierniej odzwierciedlają zjawiska występujące w naturze, pokazują je w sposób, 

który zwiększa stopień zrozumienia zagadnienia, bardziej zaangażuje gości w prowadzenie 

doświadczenia dzięki różnorodności i rodzajom wykonywanych czynności (praca rąk, całego ciała, 

wysiłek fizyczny lub zaangażowanie różnych zmysłów). 

Mniej punktów otrzyma rozwiązanie, w którym funkcjonowanie stanowiska oraz sposób obsługi 

przez gości nie odzwierciedlają zjawiska występującego w naturze, pokazują je w sposób, który 

utrudnia zrozumienie zagadnienia lub nie angażują gości w prowadzone doświadczenia. 

 

3. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i 

określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń.  

5. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł 

wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

 

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP. 
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości i formie określonej w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa lub inny dokument ubezpieczenia musi 

potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion 00/100 

złotych). 

4. 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. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

DZIAŁ XVIII Wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści 

tysięcy 00/100 złotych). 

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

2019 r. poz. 310, 836 i 1572)  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2, dokument wadialny winien 

być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące 

elementy: 

1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie 

Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: 

Gmina Miasto Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 

70 – 456 Szczecin 

wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub 

instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego 

tj. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYSTAWY INTERAKTYWNEJ 

EKSPERYMENTATORIUM WRAZ Z ZAARANŻOWANIEM PRZESTRZENI 

WYSTAWIENNICZEJ”. 

3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 

4) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

5) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 
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6) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły 

okoliczności wskazane w art. 98 ust. 6 PZP”. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 

konto depozytowe Urząd Miasta w Szczecinie: 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 z  

dopiskiem  na  przelewie:  „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. 

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYSTAWY INTERAKTYWNEJ 

EKSPERYMENTATORIUM WRAZ Z ZAARANŻOWANIEM PRZESTRZENI 

WYSTAWIENNICZEJ”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego 

zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 

(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 

pkt. 2 – 4 SWZ (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP) wykonawca składa wraz z ofertą. 

Uwaga:  

- Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej 

poprzez wczytanie w Systemie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze 

strony Gwaranta.  

- Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie powinien zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do 

jego wystawcy. 

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. 

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 

z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego. 

 

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej równowartość 5 (pięć) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z 

następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób:  

a. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
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b. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady; kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

6. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1; 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

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

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 



 

35 | S t r o n a  

 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. 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. 

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

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 

także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 

przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 

mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. 

Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 

wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga 

strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. 

 

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych.  

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia 

jest jawne.  
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2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z siedziba przy ul. Niemierzyńskiej 18A oraz Gmina Miasto 

Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.  

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

związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;   

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 

17 i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
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6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 PZP. 

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, 

iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla 

Wykonawcy.  

9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

 osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 

 

 
_______________________________________________________________________________________________                                 

 

ROZDZIAŁ 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWA 

Eksperymentatorium 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A Część opisowa 

 

1 Cel opracowania    

2 Zakres opracowania    

3 Idea i założenia projektowe    

4 Przedmiot i zakres inwestycji    

5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe inwestycji    

6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia    

 

1 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej dotyczącej 

motoryzacji – nowoczesnej przestrzeni spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, która będzie 
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inspirowała do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne eksperymentowanie. 

Wystawa zostanie wzbogacona o treści związane z historią zabytków techniki na Pomorzu. 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych 

stanowisk oraz multimedialnych elementów ekspozycji, dla wystawy „Eksperymentatorium” wraz z 

zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej. 

3 IDEA EKSPERYMENTATORIUM I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

3.1 Eksperymentatorium będzie stałą wystawą interaktywną, zaaranżowaną na nowoczesną stację 

kontroli pojazdów, przeznaczoną do samodzielnego eksperymentowania przy pomocy około 15 

stanowisk interaktywnych. Ekspozycja to z założenia miejsce, w którym rodziny, grupy szkolne, 

dzieci i młodzież, a także seniorzy, mają zdobywać i poszerzać swoja wiedzę z pogranicza różnych 

dziedzin nauki oraz rozwijać różne umiejętności, m.in. komunikowania się, innowacyjnego 

myślenia i współpracy.  

3.2 Eksponaty dostępne na interaktywnej wystawie pozwolą na przeprowadzanie ciekawych 

doświadczeń (samodzielnie lub współpracując w grupie). Stanowisk będzie można swobodnie 

dotykać, rozkładać na części, testować – w większości będą to urządzenia mechaniczne typu hands-

on.  

3.3 Dzięki funkcjonowaniu ekspozycji wzrośnie świadomość społeczeństwa, że rozwój 

cywilizacyjny jest oparty na odkryciach naukowych i nowych technologiach. Wystawa ma za 

zadanie zainspirować i zachęcić odwiedzających do dalszych poszukiwań, a także kolejnych wizyt. 

Zwiedzający będą opuszczać muzeum z pewnym niedosytem i planami na powtórne odwiedziny.  

3.4 Poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń nawet najmłodsi goście odwiedzjący muzeum 

zapamiętają wiele ważnych informacji, wykraczających poza zakres nauczania w szkole. 

3.5 Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań muzealnych, interaktywna ekspozycja umożliwi 

zwiedzającym bezpośredni kontakt z nauką, a także zmniejszy dystans pomiędzy widzami, a 

eksperymentami. Połączenie zabawy (naprawa samochodu), użycie symulatora jazdy w trudnych 

warunkach i pod wpływem substancji szkodliwych z pojęciami naukowymi (prawa fizyki, 

znajomość przepisów o ruchu drogowym, historia motoryzacji, historia techniki na Pomorzu) 

pobudzi ciekawość świata i zachęci do zrozumienia zmian zachodzących wokół nas.  

3.6 Eksperymentatorium ma pobudzać kreatywność gości, którzy będą się wcielać w role: 

mechanika samochodowego, policjanta, ratownika medycznego, projektanta, konstruktora, 

odkrywcy i twórcy. 

3.7 Nowa wystawa stała Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie pod roboczą nazwą 

Eksperymentatorium, będzie samodzielnie działającą przestrzenią interaktywną w formie 

ekspozycji stylizowanej na stację obsługi i kontroli pojazdów, nawiązującą swoim charakterem do 

eksponatów i wystaw funkcjonujących w szczecińskim muzeum.  

3.8 Aranżacja przestrzeni powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby swoją specyfiką 

pasowała i łączyła przestrzenie Zajezdni Sztuki. Ma zachęcać do samodzielnego i nieskrępowanego 

eksperymentowania, stymulować do działania odbiorców w różnym wieku. 

3.9 Charakter wizualny wystawy będzie pobudzał ciekawość, wywoływał entuzjazm i inspirował do 

zadawania pytań dotyczących prezentowanych zagadnień, procesów i pojęć.  

Motywem przewodnim nowej wystawy jest motoryzacja, jedna z najszybciej rozwijających się 

i zmieniających dziedzin życia. W treści wystawy zostanie wpleciona opowieść o historii 

techniki na Pomorzu. 

Zgodnie z ideą wystawy, Eksperymentatorium to warsztat pasjonata, który ceni zarówno 

przeszłość, jak i nowinki technologiczne.  To kontynuacja i bezpośrednie nawiązanie do 

funkcjonujących wystaw szczecińskiej zajezdni, w których możemy zapoznać się z historią 

techniki na Pomorzu, ale jednocześnie przestrzeń praktyczna, w której można „dotknąć” 

motoryzacji.  

W szczególny sposób wystawa będzie nawiązywać swoim charakterem, oprawą graficzną, 

kolorystyką, specyfiką i klimatem do zbiorów związanych z działalnością fabryk Stoewera w 

przedwojennym Szczecinie. 
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Zwiedzający będą mieli okazję do m.in. prześledzenia krótkiej historii motoryzacji, poznania 

zagadnień dotyczących historii techniki na Pomorzu, podstaw mechaniki pojazdowej, budowy 

maszyn, automatyki, wytrzymałości materiałów, a także poszerzą wiedzę na temat podstawowych 

narzędzi wykorzystywanych w warsztatach samochodowych, typów zawieszenia, parametrów i 

dynamiki silników, podstaw elektryki samochodowej. Wystawa zobrazuje również relacje, jakie 

występują pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego oraz zależności istniejące między człowiekiem 

i technologią. 

Przestrzeń wystawy ma służyć integracji zwiedzających. Została podzielona tematycznie na trzy 

części, ale stanowi całość pozwalającą na łączenie wątków.  

Każdy eksponat dostarcza zwiedzającym kolejnych bodźców, które zebrane w całość stają się 

kompletną i spójną opowieścią, przygodą, którą będą przeżywać muzealni goście.  

Otwarta przestrzeń wystawy pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji i wybór tego, co 

chcemy zwiedzać w danym momencie. W każdej chwili można się cofnąć do poprzednich 

stanowisk, na których już się eksperymentowało i odnieść do wiedzy, którą już udało się nabyć.  

Eksponaty prezentują procesy i zjawiska z wielu różnych stron, są ułożone w sposób sprzyjający 

zapamiętywaniu informacji i ich rozumieniu. Wprowadzenie stref tematycznych grupuje eksponaty 

i pozwala na prezentowanie procesów i zjawisk niejako w „3D”. Idea wystawy 

Eksperymentatorium hołduje możliwościom pracy w grupie i wspiera kształcenie umiejętności 

komunikacji i pracy w zespole.  

Eksponaty prezentują prawdziwe zjawiska i pozwalają na samodzielne poszukiwanie i odkrywanie 

odpowiedzi. Wystawa to współzależna całość, wycinek rzeczywistości połączony z teraźniejszością 

przy pomocy stanowisk i rozbudowanej scenografii, oddziałującej na emocje. Każde z nich jest 

opatrzone przejrzystymi, czytelnymi informacjami i ilustrowanymi propozycjami sposobów 

wykonania eksperymentu.  

Do opisów stanowisk zostaną również dodane specjalnie przygotowane informacje przeznaczone 

dla dorosłych opiekunów i rodziców, informujące o tym w jaki sposób eksponat rozwija 

umiejętności dzieci oraz podpowiedzi, jak wspierać dziecko w trakcie wykonywania doświadczenia 

i na co zwrócić szczególną uwagę. Wystawa będzie podpowiadać rodzicom i opiekunom o czym 

dyskutować z dzieckiem po wyjściu z muzeum.  

Wszystkie eksponaty umieszczone na wystawie muszą być dostępne dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. W przypadku stanowisk w których istotą interakcji jest interakcja 

ruchowa przekraczająca zakres sprawności osoby z niepełnosprawnością ruchową, wykonawca 

musi zaproponować dodatkowe rozwiązania umożliwiające zwiedzającemu interakcję zastępczą.   

3.10 Podział przestrzeni wystawienniczej 

3.10.1 Przestrzeń ekspozycyjna jest zlokalizowana na parterze nieużytkowanej kamienicy 

zlokalizowanej przy wjeździe do Muzeum w narożniku działki, w 186 metrowej Sali. Kamienica 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

3.10.2 Wystawa Eksperymentatorium zaprezentuje w sposób interaktywny zagadnienia związane z 

historią techniki na Pomorzu, bezpieczeństwem poruszania się po drogach, pieszo i różnymi 

środkami lokomocji, tajnikami budowy i konstrukcji pojazdów, zasadami kulturalnego zachowania 

na drodze, a także nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi. 

3.10.3 Stanowiska do samodzielnego eksperymentowania będą pozwalać m.in. na prześledzenie 

interaktywnej mapy zabytków techniki, wymianę kół, klocków hamulcowych, oleju i płynów w 

samochodzie, prowadzenie pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych i pod wpływem 

niedozwolonych substancji, sterowanie pojazdem wyścigowym, czy obmyślenie własnej strategii 

ruchu drogowego w nowoczesnym mieście. Dzięki nim będzie można dowiedzieć się jak działa 

działa silnik i na czym polega fenomen mechanizmu różnicowego. Wystawa będzie zawierać także 

stanowiska multimedialne, takie jak: interaktywna mapa, prezentacje, gry edukacyjne, aktywne 

wizualizacje, quizy. 

3.10.4 Na wystawie znajdzie się 15 rozbudowanych stanowisk typu hands-on wraz z komunikatami 

ekspozycyjnymi oraz w większości wzbogaconymi w ekrany dotykowe, zawierające bogate treści 

merytoryczne, przedstawione w atrakcyjnej formie.  
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3.10.5 Stanowiska będą rozmieszczone w całej Sali (z zachowaniem swobodnego przejścia wzdłuż 

ścieżek zwiedzania, w różnych miejscach, także pod ścianami) i posiadać różne rozmiary – od 

stanowisk centralnych, wyróżniających się (wielkości samochodu osobowego), do niewielkich 

standów opatrzonych w 23’ ekrany dotykowe.  

3.10.6 Stanowiska będą rozmieszczone w taki sposób, aby wyeksponować te najbardziej atrakcyjne. 

Innym czynnikiem wpływającym na sposób rozlokowania stanowisk na Wystawie będzie ich 

przynależność do stref tematycznych. Stanowiska przynależne do jednej strefy muszą znajdować 

się obok siebie. Strefy tematyczne nie będą w żaden sposób zaznaczone na Wystawie, a goście 

odwiedzający Eksperymentatorium nie będą zdawać sobie sprawy z obowiązywania takiego 

podziału. 

3.10.7 Komunikacja w Sali zostanie dostosowana do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

3.10.8 W aranżację zostaną wkomponowane dodatkowe elementy pobudzające wyobraźnię 

Zwiedzających, takie jak fragmenty tekstów, grafiki, zagadki, układanki – będące rozszerzeniem 

informacji zawartych w komunikatach ekspozycyjnych i aplikacjach multimedialnych.  

3.10.9 W ramach ekspozycji znajdzie się również niewielkie miejsce przeznaczone do aktywnego, 

„edukacyjnego” wypoczynku. Zamawiający pozostawia kwestię wyboru miejsca oraz urządzeń i 

elementów strefy Projektantom Wystawy, ale życzy sobie, żeby wszystkie elementy 

Eksperymentatorium – „warsztatu samochodowego” były spójne, tzn. np. siedziska muszą być 

wykonane w konwencji foteli samochodowych lub/i opon samochodowych, elementów 

samochodów i być częścią stacji kontroli pojazdów (a może również jednego ze stanowisk 

interaktywnych, ze względu na ograniczenia w ilości przestrzeni wystawienniczej Sali).  

3.10.10 Specyfika interaktywnego muzeum wymaga zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

wystawy. Użyte do wykończenia Sali ekspozycyjnej, a także wykonania stanowisk materiały i 

technologie muszą zapewnić ciągłość jej funkcjonowania, być maksymalnie trwałe i odporne na 

użytkowanie. 

3.10.11 Długie ściany Sali ekspozycyjnej, zawierające rzędy okien (szczególnie ściana widziana od 

frontu budynku przy ruchliwej ulicy) będą stanowić wizytówkę muzeum. Stanowiska umieszczone 

obok okien muszą być zaaranżowane na tyle atrakcyjnie, żeby były widoczne z zewnątrz (jeśli 

projektant zaproponuje inne rozwiązanie, np. przysłonięcie okien, będzie można je wprowadzić za 

zgodą Zamawiającego). 

3.11 Odbiorcy wystawy 

3.11.1 Ekspozycja będzie adresowana do osób w każdym wieku – najmłodszych dzieci (0-6), dzieci 

starszych (7-13) oraz młodzieży i dorosłych (14+). 

3.11.2 Wystawa będzie dostosowana dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi i całych klas szkolnych. 

3.11.3 Zainstalowane na wystawie stanowiska interaktywne będą przeznaczone zarówno dla 

pojedynczych odbiorców jak i kilkuosobowych grup (rywalizacja oraz współzawodnictwo, 

współpraca). 

3.11.4 Dzieci do 12 roku życia będą przebywać na terenie całego Muzeum i Eksperymentatorium 

pod opieką dorosłych, a grupy zorganizowane wyłącznie z opiekunami. 

 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI  

Zakres prac związanych z budową Eksperymentatorium jest bardzo szeroki. Założenia podstawowe 

Zamawiającego to: 

 Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wystawy oraz multimedialnych elementów 

ekspozycji. 

 Opracowanie i wykonanie scenografii dla Sali Eksperymentatorium wraz z wydrukami 

wielkoformatowymi, grafikami naściennymi, aranżacją świetlną.  

 Zagospodarowanie przestrzeni. 

 Zaprojektowanie, wykonanie, zamontowanie i uruchomienie wszystkich interaktywnych 

eksponatów wystawy, niezbędnych gablot oraz komunikatorów ekspozycyjnych itp. 
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 Dostarczenie i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

 Opracowanie aplikacji, gier interaktywnych i multimedialnych, quizów, prezentacji, filmów. 

 Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Wystawą. 

Na przedmiot inwestycji składają się następujące zadania: 

4.1 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów graficznych elementów ekspozycji - 

tablic kierunkowych, tablic naściennych, tabliczek eksponatów, piktogramów, grafik i wszystkich 

materiałów graficznych niezbędnych do wykonania spójnej graficznie przestrzeni interaktywnej. 

4.2 Projekty dotyczące stanowisk i przestrzeni wystawienniczej: 

4.2.1 Stworzenie i dostarczenie projektów graficznych i wykonawczych wszystkich stanowisk 

interaktywnych. 

4.2.2 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektu graficznego zagospodarowania 

przestrzennego (aranżacji przestrzeni) całej przestrzeni ekspozycji.  

Plan Wystawy musi pokazywać proponowane rozmieszczenie stanowisk, ich kontury i nazwy oraz 

rozmieszczenie elementów aranżacyjnych - z uwzględnieniem proponowanych przez Wykonawcę 

wymiarów stanowisk.  

a. Wizualizacje przestrzeni wystawienniczej muszą być stworzone w sposób umożliwiający 

ocenę projektu w trakcie realizacji Zamówienia publicznego (w kryterium oceny - 

Aranżacja Wystawy). Wizualizacje muszą być wykonane z czterech różnych stron, każda 

pokazana z perspektywy obserwatora pozostającego poza Wystawą, na takiej wysokości, 

która umożliwi obserwację dwóch boków Wystawy oraz jej elementów w głębi. 

b. Wizualizacje muszą uwzględniać zagospodarowanie całej przestrzeni Wystawy od podłogi 

do sufitu wraz ze stanowiskami, elementami aranżacji, kolorystyką i innymi czynnikami 

mającymi wg Wykonawcy wpływ na ocenę atrakcyjności Wystawy. Zaleca się, aby 

wizualizacje uwzględniały elementy architektoniczne budynku. 

c. Zamawiający dopuszcza również dołączenie przez Wykonawcę dodatkowych wizualizacji 

Wystawy, wykonanych z innej perspektywy. 

4.2.3 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu aktualnych wizualizacji stanowisk oraz całej 

Wystawy Eksperymentatorium, pokazujących ekspozycję w dzień i w nocy z każdej strony, w 

oparciu o projekty, o których mowa w punkcie 5.2.2, po ostatecznej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

a. W formie elektronicznej o parametrach umożliwiających sporządzenie wydruków o 

wymiarach 70 cm x 50 cm bez pogorszenia jakości. 

b. Przygotowane pliki muszą posiadać odpowiednie parametry dające po wydrukowaniu 

czytelny i właściwy obraz (wymagane parametry: kolory CMYK, rozdzielczość minimum 

300 dpi w skali 1:1, pliki zapisane w formacie TIF). 

c. Wizualizacje należy przekazać także w formie nadruku na płytę PCV o wymiarach 70 cm x 

50 cm, dla 5 wizualizacji wybranych przez Zamawiającego, spośród wizualizacji 

elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę. 

4.2.4 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów wszystkich prezentacji, aplikacji 

multimedialnych, quizów, gier itp.  

Projekty dla każdego stanowiska muszą obejmować: 

a. Listę wszystkich prezentacji wraz ze specyfikacją ich treści oraz listą użytych środków 

multimedialnego przekazu. 

b. Projekty graficzne i scenariusze prezentacji. 

c. Próbkę animacji przeznaczonej do wykorzystania w prezentacji. 

d. Strukturę całego oprogramowania multimedialnego z wyszczególnieniem przejść pomiędzy 

poszczególnymi prezentacjami. 

4.2.5 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów komunikatów ekspozycyjnych dla 

wszystkich stanowisk w Eksperymentatorium, zawierających: 

a. Nazwę stanowiska w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

b. Krótką instrukcję wykonania doświadczenia krok po kroku, przygotowaną w odpowiedniej 

prostej formule - w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
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c. Ciekawostkę na temat prezentowanego zjawiska lub urządzenia w języku polskim, 

angielskim i niemieckim. 

4.3 Przekazanie Zamawiającemu kosztorysu, zawierającego wyszczególnienie ceny stanowisk 

(projekt) + (wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie) – oddzielnie, koszty wykonania 

oprogramowania oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (po 

ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego).  

4.3.1 Podane ceny muszą obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące - konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia obejmującą koszty: projektów, wykonania stanowisk, aranżacji Wystawy, 

dostawy i montażu wszystkich elementów ekspozycji, uruchomienia, dokumentacji i przeszkolenia 

pracowników. 

4.4 Przekazanie Zamawiającemu informacji na temat przewidywanych rocznych kosztów 

eksploatacji Wystawy. Opracowanie musi zawierać takie pozycje jak: koszty energii elektrycznej, 

koszty utrzymania sieci oraz te związane z obsługą techniczną, konserwacją i sprzątaniem, liczbę 

pracowników wymaganych do obsługi wystawy oraz wszelkie koszty dotyczące utrzymania 

wystawy. 

4.5 Wykonanie stanowisk i elementów aranżacji Wystawy. 

4.5.1 Wykonanie wszystkich stanowisk oraz pozostałych elementów aranżacji ekspozycji wg 

zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów wymienionych punkcie 5. 

4.5.2 Przetestowanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego wszystkich stanowisk wystawy w 

miejscu ich wytworzenia przed zainstalowaniem na stałe w Eksperymentatorium oraz 

wprowadzenie w stanowiskach (w wyniku testów) niezbędnych zmian.  

4.5.3 Dostawa, montaż, uruchomienie i scalenie stanowisk i pozostałych elementów aranżacji 

Wystawy (także ścianek działowych, jeśli takie zostaną zaprojektowane i wykonane, infografik, 

paneli naściennych informacyjnych, itp.). 

4.5.4 Dostawa części zapasowych, które mogą być wykorzystane do napraw, wykonywanych w 

trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 

4.6 Wytworzenie komunikatów ekspozycyjnych dla wszystkich stanowisk, wg zaakceptowanych 

przez Zamawiającego projektów i rozmieszczenie ich w przestrzeni wystawy, po dokładnych 

ustaleniach z Zamawiającym.  

4.6.1 Dostarczenie treści i elementów graficznych komunikatów na płycie CD, DVD lub innym 

nośniku pamięci w formie elektronicznej, umożliwiającej dowolna ich modyfikację. 

4.7 Dostarczenie Zamawiającemu pełnego oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z 

animacjami, filmami oraz innym interaktywnym oprogramowaniem w nich wykorzystanym, wg 

wszystkich projektów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4.7.1 W formie umożliwiającej zmiany oprogramowania, dodawanie nowych animacji itp.  

4.7.2 Wykonawca musi dostarczyć listę wszystkich prezentacji wraz ze specyfikacją treści, projekty 

graficzne prezentacji, wszystkie wykorzystane animacje, filmy, programy komputerowe stworzone 

na potrzeby prezentacji w formie elektronicznej i zdjęcia w formie elektronicznej na płycie CD, 

DVD lub innym nośniku pamięci. 

4.7.3 Wykonawca musi dostarczyć strukturę całego oprogramowania multimedialnego z 

wyszczególnieniem przejść pomiędzy poszczególnymi prezentacjami. 

4.8 Niezbędna dokumentacja i przeszkolenie pracowników. 

4.8.1 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu Kart stanowisk zawierających co najmniej 

następujące informacje (dokumentacja powykonawcza): 

a. Nazwę danego stanowiska i przynależność do strefy tematycznej Wystawy 

Eksperymentatorium. 

b. Cel działania stanowiska, cel edukacyjny. 

c. Wymiary. 

d. Instrukcje wykonania doświadczenia przez gościa muzeum. 
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e. Szczegółowy opis zjawiska, procesu lub działania urządzenia prezentowanego w 

stanowisku. 

f. Szczegółowy opis funkcjonowania stanowiska. 

g. Liczbę osób mogących jednorazowo korzystać ze stanowiska. 

h. Projekt graficzny i wykonawczy stanowiska. 

i. Szczegółową informację o mediach i materiałach eksploatacyjnych niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania stanowiska. 

j. Listę napraw, które mogą wykonywać przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy 

Zamawiającego w okresie gwarancji. 

k. Przepisy BHP dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń. 

l. Instrukcję konserwacji urządzenia, a także sposób czyszczenia. 

4.8.2 Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarzadzania Wystawą, pozwalającego na włączanie i 

wyłączanie wszystkich stanowisk interaktywnych znajdujących się w przestrzeni ekspozycji. 

System musi być przyjazny dla użytkowników i prosty w obsłudze. Z poziomu komputera, na 

którym zostanie zainstalowana aplikacja, będzie istniała możliwość resetowania każdego 

komputera oraz programu na Wystawie. 

4.8.3 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej, szczegółowej 

instrukcji obsługi, zasad kontroli, serwisu, konserwacji i czyszczenia poszczególnych 

stanowisk, w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej oraz Kart gwarancyjnych dla 

wyprodukowanych stanowisk. 

4.8.4 Przekazanie Zamawiającemu wyników testów, o których mowa w punkcie 4.5.2. 

4.8.5 Przeniesienie na Zamawiającego licencji oprogramowania niezbędnego do korzystania z 

elementów Wystawy. 

4.8.6 Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności przedmiotu zamówienia z 

obowiązującymi przepisami i normami. Stanowiska oraz pozostałe elementy aranżacji muszą 

spełniać europejskie normy bezpieczeństwa, dotyczące zabawek oraz wyposażenia placów i sal 

zabaw oraz posiadać deklarację zgodności uwidocznioną oznaczeniem CE.  

4.8.7 Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w umowie. 

4.8.8 Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników muzeum, w zakresie 

obsługi, kontroli, konserwacji i serwisu stanowisk, wytworzonych przez Wykonawcę, w stopniu 

umożliwiającym wykonanie przez pracowników napraw, także w trakcie trwania gwarancji.  

Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w języku polskim. Czas trwania 

szkolenia Wykonawca zaproponuje w Harmonogramie. 

5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIOWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI 

5.1 Specyfikacja i podział przestrzeni wystawienniczej 

Koncepcja przestrzeni Eksperymentatorium opiera się na założeniu, że gość odwiedzający 

Wystawę, już po przekroczeniu drzwi powinien poczuć efekt „WOW”. 

Każdy element wystroju wnętrza, stanowiska eksperymentalne (ok. 10 eksponatów podstawowych i 

5 dodatkowych) oraz minimum 15 dotykowych ekranów multimedialnych (nie mniejszych niż 23’) 

muszą dawać wrażenie znalezienia się w innej rzeczywistości, działającej na wyobraźnię i zmysły 

Zwiedzających i niedostępnej na co dzień. Przestrzeń musi zachęcać do odkrywania i 

eksperymentowania i być przyjazna – Zwiedzający muszą czuć się w niej dobrze i z otwartością 

podchodzić do prezentowanych zagadnień. Wizyta na Wystawie ma być przygodą, opowieścią z 

dziecięcych marzeń, a cała ekspozycja łączyć różne formy sztuki – dzięki czemu stanie się również 

miejscem spotkań kulturalnych, pomimo jej popularnonaukowego charakteru. 

WYSTAWA MUSI STANOWIĆ CAŁOŚĆ! Zagadnienia omówione na jednym stanowisku mogą 

być wstępem lub kontynuacją kolejnego zagadnienia.  

Sala przeznaczona na ekspozycję ma zostać zaprojektowana w konwencji STACJI OBSŁUGI 

POJAZDÓW – posiadającej nowoczesne urządzenia, ale także tradycyjny charakter, trochę 

staromodny (z subtelnymi elementami retro), a nie - typowo industrialny. Niczym kadr wyjęty z 

filmu animowanego „Auta” lub „Walle”. Kolorystyka ekspozycji powinna być pastelowa z 
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elementami szarości, zgaszonego koloru niebieskiego, zieleni butelkowej i miętowej, a także 

pojawiającymi się kolorami rdzy, smaru itp. 

Wystawa – stacja obsługi, kontroli pojazdów, pod względem wyposażenia, musi w pełni 

nawiązywać do prawdziwego warsztatu samochodowego w którym znajduje się mnóstwo urządzeń, 

służących do naprawy aut, stacje diagnostyczne, opony, podnośniki, narzędzia i oczywiście 

samochody przeznaczone do naprawy. Koncepcja Wystawy zakłada, że przestrzeń ma mieć trochę 

przejaskrawiony charakter, wszystko po to, aby uwypuklić prezentowane zagadnienia i wywołać 

silny efekt u odbiorców. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że odbiorcami Wystawy będą nie tylko 

dzieci, ale również młodzież i osoby dorosłe. Projekt ekspozycji nie może być przesadzony, co za 

tym idzie kiczowaty i śmieszny. Wystawa ze swym przekazem musi dotrzeć do odbiorców 

należących do wszystkich grup wiekowych: najmłodszych dzieci (0-6), dzieci starszych (7-13) oraz 

młodzieży i dorosłych (14+). 

Przestrzeń wystawy powinna posiadać uniwersalny, wyrazisty, dynamiczny, ale uporządkowany 

charakter – ma stanowić tło dla przekazywanych informacji. Ma tworzyć oprawę dla eksponatów, a 

multimedia, elementy scenograficzne, które posiadają silne walory przekazu, powinny być jej 

wzmocnieniem.  

Atmosfera świata przedstawionego na Wystawie musi zapadać głęboko w pamięć i wzbudzać chęć 

powrotu do Eksperymentatorium. Powinna przywoływać wspomnienia z dzieciństwa, często 

dotyczące dziecinnych marzeń.  

Stacja obsługi i kontroli pojazdów niczym warsztat samochodowy w Eksperymentatorium ma być 

również przestrzenią przypominającą escape room – zagadki do rozwiązania, ukryte wskazówki, 

nieustannie upływający czas na wykonanie poszczególnych zadań.  

Wystawę będzie można zwiedzać z różnej perspektywy – stać się na chwilę mechanikiem 

samochodowym, policjantem, który na co dzień kieruje ruchem, a do warsztatu przyjeżdża po 

wypadku drogowym, detektywem, dociekliwie szukającym informacji na temat auta, które zostało 

skradzione, lub prowadzącym śledztwo w sprawie kolizji, konstruktorem pojazdów, pasjonatem, 

odkrywcą, artystą grafikiem, który projektuje samochody, naukowcem, poszukującym 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych itd. Dzięki tak ogromnej uniwersalności przestrzeni, 

Zamawiający będzie mógł nią dowolnie operować, dodając i modyfikując ścieżki zwiedzania.  

System Identyfikacji Wizualnej Wystawy – powtarzające się elementy graficzne muszą być nie 

tylko spójne z charakterem całej przestrzeni i nawiązywać do przedstawianych treści (które 

potencjalnie mogłyby znaleźć się w warsztacie samochodowym), ale także być proste, czytelne i 

budować świat przedstawiony ekspozycji, odnosząc się do kontekstu związanego tematycznie z 

motoryzacją, zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także różnymi dyscyplinami 

naukowymi takimi jak fizyka, chemia, matematyka, mechanika czy ekologia i ochrona środowiska, 

historia a w końcu z samym człowiekiem.  

Tak szeroka tematyka Wystawy obliguje do zaproponowania Zwiedzającym kilku ścieżek 

zwiedzania. Wystawa musi być tak zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, aby stała się 

miejscem interdyscyplinarnym, które będzie można poznawać i badać z różnych punktów widzenia 

i w rozmaitych kontekstach. Wystawa musi łączyć ze sobą różnorodne treści edukacyjne. Zadaniem 

Projektanta Wystawy jest opracowanie i przedstawienie co najmniej 3 ścieżek zwiedzania 

ekspozycji. 

W świecie przedstawionym Wystawy Eksperymentatorium nie może zabraknąć bohatera 

ekspozycji, który swoją osobą nawiąże do jej tematyki. Postać będzie wizytówką i maskotką, a 

także przewodnikiem, po fascynującym świecie nauki, szczególnie dla najmłodszych odbiorców 

Wystawy. Będzie przybliżać całe muzeum wszystkim zwiedzającym. Stanie się nierozłącznym 

elementem identyfikacji wizualnej i samej przestrzeni. Dobrym rozwiązaniem wydaje się 

wprowadzenie do „pomieszczenia” małego, zabawnego zwierzątka, które będzie mieszkało ukryte 

w zakamarkach stacji - warsztatu. 

System Identyfikacji Wizualnej wystawy posiada olbrzymi potencjał oddziaływania, dlatego musi 

być zaprojektowany w bardzo uniwersalny sposób. Ta uniwersalność sprawi, że przedstawienie 

tematyki wystawy w treściach promocyjnych i reklamowych, pojawiających się w mediach, i 
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będzie atrakcyjne na wielu płaszczyznach, używane w różnych przestrzeniach niezależnie od 

nośnika. 

Koncepcja przestrzeni Wystawy zakłada podział powierzchni Sali na trzy strefy, nawiązujące 

do różnych „zakresów tematycznych” współistniejących ze sobą. Zwiedzający nie muszą zdawać 

sobie sprawy z tego w której strefie się akurat znajdują. Pomimo mentalnego podziału Wystawa 

pozostaje całością. 

Przestrzeń Eksperymentatorium zaprezentuje w sposób interaktywny zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem poruszania się na drogach, przepisami o ruchu drogowym, a także tajniki budowy 

i konstrukcji pojazdów, zasady kulturalnego zachowania i nowoczesne technologie motoryzacyjne 

oraz informacje historyczne, związane z historią techniki na Pomorzu. Stanowiska do 

samodzielnego eksperymentowania będą pozwalać m.in. na wymianę koła, klocków hamulcowych, 

oleju i płynów w samochodzie, prowadzenie pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych i pod 

wpływem niedozwolonych substancji, sterowanie pojazdem wyścigowym, czy na obmyślenie i 

zaplanowanie własnej strategii ruchu drogowego w nowoczesnym mieście. Dzięki nim będzie 

można dowiedzieć się w jaki sposób działa silnik spalinowy, elektryczny i diesel, czy na czym 

polega działanie mechanizmu różnicowego. Wystawa będzie zawierać także standy multimedialne 

zawierające informacje merytoryczne przedstawione w atrakcyjnej, ciekawej formie. 

5.2 Wystawa eksperymentalna – stacja obsługi pojazdów 

Koncepcja wystawy zakłada, że wnętrze Sali będzie stałym, ale dynamicznym i 

interdyscyplinarnym elementem całego muzeum.  

Wprowadzeniem do ekspozycji będzie stanowisko interaktywne umieszczone w przedsionku Sali 

wystawienniczej, holu wejściowym – w postaci prostokątnego stołu dotykowego, wyposażonego w 

ekran dotykowy i aplikację multimedialną. 

Sama wystawa stacja obsługi pojazdów, będzie podzielona na trzy strefy-części: mechaniczną, 

odnoszącą się do działania i budowy samochodu osobowego oraz prowadzenia pojazdów, część 

związaną z bezpieczeństwem i kulturą zachowania na drogach, a także część poświęconą przepisom 

ruchu drogowego. Strefy wystawy pod względem prezentowanej tematyki są tak samo ważne i 

powinny współistnieć ze sobą. Żadna nie może zostać wyjątkowo wyróżniona. Każda z części 

będzie posiadać stanowiska przedstawiające merytoryczne informacje dotyczące historii techniki na 

Pomorzu, wplecione pomiędzy urządzenia do eksperymentowania. 

Na wystawie znajdzie się co najmniej 15 stanowisk interaktywnych, wraz z komunikatami 

ekspozycyjnymi. Stanowiska będą rozmieszczone w całej Sali (z zachowaniem swobodnego 

przejścia wzdłuż ścieżek zwiedzania, w różnych punktach, także pod ścianami) i posiadać różne 

rozmiary – od stanowisk centralnych, wyróżniających się, np. wielkości samochodu osobowego, do 

niewielkich standów opatrzonych w 23’ ekran dotykowy. Komunikacja w Sali zostanie 

dostosowana również do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W aranżację zostaną 

wkomponowane dodatkowe elementy pobudzające wyobraźnię Zwiedzających, takie jak fragmenty 

tekstów, grafiki, zagadki, układanki – będące rozszerzeniem informacji zawartych w komunikatach 

ekspozycyjnych. W ramach ekspozycji musi znaleźć się również niewielkie miejsce przeznaczone 

do aktywnego, „edukacyjnego” wypoczynku, które może zostać zaplanowane jako integralna część 

jednego z rozbudowanych stanowisk. 

Elementy graficzne w postaci infografik umieszczonych w całej Sali wprowadzą także treści 

związane z nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi i uzupełnią informacje przedstawione 

przy pomocy stanowisk interaktywnych, a także, w zależności od pomysłów projektanta wystawy – 

informacje historyczne. Taki podział pozwoli na usystematyzowanie treści edukacyjnych i pozwoli 

na stworzenie kilku ścieżek zwiedzania, a także na odnalezienie wielu kontekstów powiązanych z 

tematem głównym – motoryzacją. Strefy nie mogą być wizualnie oddzielone od siebie, chociaż 

Zwiedzający przechodząc z jednej strefy do drugiej będą dostrzegać różnice między nimi. Wystawa 

musi być całością – wnętrzem stacji obsługi i kontroli pojazdów, warsztatem samochodowym. 

Zastosowanie multimediów sprawi, że przestrzeń stanie się bardzo uniwersalna. Multimedia dadzą 

możliwość zarządzania treścią wystawy, jednocześnie dostarczając wielu bodźców wizualnych              
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i słuchowych. Nie mogą jednak górować w przestrzeni, a jedynie uzupełniać treści przedstawione 

przy pomocy głównie mechanicznych stanowisk przeznaczonych do eksperymentowania. 

5.2.1 Stanowiska interaktywne Eksperymentatorium. 

5.2.1.1 Nazwy stanowisk są nazwami roboczymi i w trakcie realizacji wystawy mogą ulec zmianie, 

szczególnie na zaproponowane przez Projektantów Wystawy. 

5.2.1.2 Kolejność stanowisk jest propozycją, założeniem koncepcji i może zostać zmieniona po 

konsultacji z Zamawiającym, w trakcie tworzenia projektu Wystawy. 

5.2.1.3 Oprócz stanowisk podstawowych opisanych w koncepcji, Wykonawca musi umieścić w 

projekcie również własne propozycje pokazania pełnej treści Wystawy przy pomocy stanowisk 

dodatkowych oraz multimediów, lub poprzez dodanie multimediów do stanowisk podstawowych w 

celu jej uzupełnienia. 

5.2.1.4 Zamawiający bierze pod uwagę fakt, że proces tworzenia projektów stanowi pracę artystów 

– projektantów. Na etapie tworzenia pojawiają się ciekawe rozwiązania, dlatego Program – 

koncepcja proponuje, które ze stanowisk mają być podstawowe, a które dodatkowe, zawiera 

również wskazówki dotyczące multimediów, ale nie narzuca i nie ogranicza kreatywności zespołu 

projektowego, który będzie pracował nad przygotowaniem dokumentacji. 

5.2.1.5 Wszelkie zmiany w Programie są dopuszczalne, należy jednak bezwarunkowo uzgadniać 

propozycje zmian z Zamawiającym na etapie tworzenia, przygotowywania projektów. 

5.2.1.6 Ze względu na stopień skomplikowania niektórych stanowisk – ich działanie, funkcja, 

elementy, mogą zostać zmodyfikowane w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.2.1.7 Podane w dalszej części Programu koncepcje stanowisk interaktywnych są obowiązujące, 

każda zmiana w Programie musi być odpowiednio uargumentowana przez Projektanta oraz 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5.2.1.8 Wykonawca może zaproponować własne propozycje stanowisk, które uważa za niezbędne 

lub warte umieszczenia na Wystawie. 

5.2.1.9 Wszystkie stanowiska przeznaczone do eksperymentowania muszą być samoobsługowe, a 

ich użytkowanie nie będzie musiało wymagać pomocy Edukatora. 

5.2.1.10 Wszystkie teksty w jakie zostaną zaopatrzone stanowiska, infografiki i inne treści 

merytoryczne muszą być umieszczone na wystawie w trzech językach: polskim, angielskim i 

niemieckim. 

5.2.1.11 Dodatkowe wymagania w stosunku do eksponatów interaktywnych: 

- stanowiska powinny być przystosowane do wymagań młodszych dzieci, powinny posiadać 

podesty umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń. Jednocześnie, podesty stałe, stanowiące 

element stanowiska powinny być zaprojektowane tak, aby minimalizować niedogodności w 

dostępie do eksponatów przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze dzieci i dorosłych 

zwiedzających, 

- elementy stanowisk takie jak np. koła samochodowe lub inne części aut, narzędzia itd. powinny 

być wykonane specjalnie na potrzeby wystawy lub do niej dostosowane i obrazować wygląd i 

działanie prawdziwych części urządzeń, 

- elementy sterujące danym stanowiskiem, muszą zostać zaplanowane i rozmieszczone intuicyjnie, 

mają również sugerować sposób ich użycia być dobrze widoczne i czytelnie opisane, dostępne dla 

zwiedzających w różnym wieku, także osób z niepełnosprawnościami, 

- elementy sterujące i narażone na szybkie zużycie muszą być wykonane z materiałów 

niewrażliwych na możliwe czynniki fizyczne i chemiczne oraz odporne na ścieranie, 

- ruchome elementy stanowisk, trące, wchodzące w interakcję lub nieumocowane trwale do 

eksponatów, powinny być wykonane wyłącznie z materiałów trwałych, homogenicznych, 

barwionych w masie, 

- wszystkie eksponaty wystawy muszą posiadać audiodeskrypcję dla osób niewidomych i 

niedowidzących, 

- w trakcie projektowania oraz testowania działania stanowisk, wykonawca powinien konsultować 

projekty pod kątem dostępności i użyteczności stanowisk z ekspertami zajmującymi się tematyką 
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dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i osobami z niepełnosprawnościami, a 

także przekazać wnioski z tych konsultacji sporządzone wspólnie ze specjalistami i przez nich 

podpisane na ręce Zamawiającego (trwały ślad pracy), 

- w ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z 

użytkowania, kontroli działania i konserwacji eksponatów z przedstawicielami zamawiającego oraz 

przekazać instrukcje i listy kontrolne dla wskazanego przez zamawiającego personelu serwisowego,  

- instrukcje powinny zawierać informacje o częstotliwości koniecznych przeglądów i konserwacji 

eksponatów – codziennych, okresowych - cyklicznych, rocznych – wraz z ich zakresem oraz 

informacje na temat elementów urządzeń szczególnie narażonych na szybkie zużycie przez 

zwiedzających, 

- elementy stanowisk, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla zwiedzających 

muszą być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednio zabezpieczone, 

- stanowiska interaktywne muszą zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania. Zarówno osoby korzystające ze stanowisk, czy inne, znajdujące się w 

pobliżu i obserwujące wykonanie doświadczenia lub przedstawiciele Zamawiającego wykonujący 

czynności serwisowe, nie mogą być w żaden sposób narażone na niebezpieczeństwo, uderzenie, 

skaleczenie, przytrzaśnięte itp., 

- podesty do stanowisk lub inne stałe elementy eksponatów podlegające prawu budowlanemu 

muszą spełniać odpowiednie normy budowlane, 

- wszystkie narożniki znajdujące się na wysokości do 220 cm od podłogi muszą zostać zaokrąglone 

do promienia minimum 3 mm, a krawędzie nie mogą być ostre i muszą zostać co najmniej 

sfazowane (jeśli w uzasadnionych przypadkach nie da się wykonać zaokrąglenia narożników, 

dopuszczalne jest wykonanie gumowych zabezpieczeń), 

- pionowe ścianki umieszczone na ekspozycji, elementy stanowisk w postaci ścianek sięgających 

podłoża muszą zostać wyposażone w cokoły wykonane z trwałych materiałów, zabezpieczające 

przed środkami czyszczącymi oraz uderzeniami nóg, 

- powierzchnie eksponatów muszą być odporne na zmywanie typowymi środkami czystości 

(wykonawca przekaże zamawiającemu instrukcje czyszczenia poszczególnych rodzajów 

powierzchni), 

- stanowiska muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby ich działanie - dźwięki wytwarzane 

przez pracujące urządzenia nie były uciążliwe dla otoczenia. W razie potrzeby należy zastosować 

dodatkowe wytłumienia, 

- wszelkie oznaczenia sugerujące producenta podzespołów, takie jak numery seryjne, znaki 

towarowe, muszą zostać ukryte przed wzrokiem zwiedzających lub zamaskowane w sposób 

niepowodujący utraty gwarancji producenta, 

- wszystkie połączenia zastosowane w stanowiskach muszą zostać zabezpieczone przed 

samoczynnym rozkręceniem się oraz przed celowym rozkręceniem bez użycia narzędzi. 

5.2.2 Stanowisko interaktywne w przestrzeni wejściowej – przed salą Eksperymentatorium 

W przedsionku Sali wystawienniczej - na parterze pomieszczenia łącznika prowadzącego do 

kamienicy, musi znaleźć się stanowisko wprowadzające Zwiedzających w tematykę historii 

techniki na Pomorzu i jej zabytków. Eksponat będzie wstępem do wystawy i jej zapowiedzią. 

Zagadnienia historyczne znajdą się również w Sali wystawienniczej Eksperymentatorium i będą 

stanowiły dodatkowe treści wplecione w opowieść o motoryzacji, ale w przedsionku ekspozycji 

goście wystawy powinni znaleźć usystematyzowaną wiedzę historyczną, podaną w przystępnej 

postaci i atrakcyjnej formie multimedialnej mapy. Ze stanowiska będzie można korzystać w czasie 

oczekiwania na wejście na Wystawę. 

 Interaktywna mapa zabytków techniki 

usytuowanie Wykonawca zaproponuje dogodne miejsce w budynku łączącym 

muzeum – halę zajezdni tramwajowej z kamienicą, w której znajdzie 

się wystawa Eksperymentatorium, gdzie stanowisko będzie można 

zainstalować.  

cel edukacyjny Goście wystawy uzupełnią swoją wiedzę na temat historii zabytków 
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techniki na Pomorzu., m.in. historii przemysłu stoczniowego i 

okrętowego od wyspy Wolin po stocznie szczecińskie, fabryki 

Stoewera produkującej maszyny do szycia, maszyny do pisania, rowery 

i samochody, Fabryki Polmo z której pochodzą motocykle Junak i 

mikrosamochody SMYK. Dowiedzą się również o Peenemünde i 

rakietach V2 i V3. 

rozmiary Stół multimedialny wyposażony w ekran dotykowy o wymiarach około 

180x110x110 cm. 

elementy Stół multimedialny z ekranem dotykowym, aplikacja multimedialna w 

postaci mapy. 

sposób korzystania Zwiedzający korzystają ze stołu dotykowego na którym wyświetla się 

interaktywna mapa zabytków techniki. Wykonawca zaproponuje 

sposób w jaki na mapie zostaną wyróżnione poszczególne punkty, po 

dotknięciu których na ekranie pojawią się szczegółowe informacje na 

temat prezentowanego zagadnienia. Może to być np. szkło 

powiększające, które po dotknięciu pokaże Zwiedzającym dodatkową 

treść merytoryczną. 

wymagania 

Zamawiającego 

Do eksponatu powinien być możliwy dostęp z każdej strony stołu. 

Stanowisko nie może zaburzać komunikacji w łączniku budynku. 

Szata graficzna stanowiska musi swoim charakterem nawiązywać do 

grafik zawartych w pozostałych stanowiskach wystawy, wygląd 

aplikacji ma być spójny z innymi aplikacjami ekspozycji. 

Szata graficzna aplikacji musi być atrakcyjna wizualnie i zachęcać 

Zwiedzających do korzystania z urządzenia. Aplikacja musi być prosta 

w obsłudze, intuicyjna. 

Ze stanowiska będą mogły korzystać czynnie 2-3 osoby w tym samym 

czasie, a także kilku obserwatorów. 

Wykonawca powinien zaproponować własne rozwiązania dotyczące 

elementów multimedialnych, ewentualnych efektów dźwiękowych                   

i świetlnych. 

Dla młodszych zwiedzających i dzieci należy zapewnić podesty 

umożliwiające korzystanie ze stanowiska. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje merytoryczne na temat 

zabytków techniki na Pomorzu, które będą musiały zostać 

uwzględnione podczas przygotowania aplikacji. 

Multimedialny stół musi zostać zaopatrzony w instrukcję obsługi 

stanowiska tak jak wszystkie eksponaty na Wystawie. 

 

5.3 Strefa pierwsza – A Część mechaniczna 

Strefa pierwsza pełni na Wystawie bardzo ważną funkcję Przede wszystkim będzie widziana i 

odbierana przez Zwiedzających jako pierwsza. Goście stacji obsługi - warsztatu samochodowego 

muszą poczuć niesamowity efekt zmiany otoczenia. Część mechaniczna powinna wprowadzić 

Zwiedzających w odpowiedni nastrój, zachęcić do eksperymentowania i zdobywania wiedzy, 

jednocześnie powodując, że goście muzeum będą chcieli zobaczyć dalszą część Wystawy. 

Tematyka strefy musi być atrakcyjna dla Zwiedzających w każdym wieku. Działanie pojazdów, 

możliwość sprawdzenia do czego służą poszczególne elementy samochodu, przyciski, które nie są 

na co dzień dostępne (szczególnie dla dzieci), budowanie, konstruowanie, a także sterowanie i 

prowadzenie aut - to spełnienie marzeń o byciu dorosłym i robieniu dorosłych rzeczy. 

Jednocześnie strefa wystawy nie może zostać przygotowana tylko pod kątem dzieci. Dorośli muszą 

mieć możliwość zdobycia informacji, a także ćwiczenia umiejętności praktycznych, np. wymiany 

kół, oleju, płynów i żarówek, świec itp., a także uzyskają mnóstwo wiedzy teoretycznej na temat 

działania nowoczesnych pojazdów, ochrony środowiska itp. doskonale się przy tym bawiąc. 
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W tej strefie znajdzie się stanowisko centralne Wystawy, najbardziej efektowne, spektakularne i 

największe pod względem gabarytów, a także posiadające najwięcej funkcji – model samochodu 

osobowego zbudowany specjalnie na potrzeby wystawy, przeznaczony do przeglądu technicznego i 

ewentualnej naprawy.  

Zwiedzający będą mieli możliwość oglądania wnętrza pojazdu, uruchamiania jego elementów, 

sprawdzenia czy znajduje się w nim odpowiednia ilość oleju i czy nie wymaga naprawy. Dla 

najmłodszych dzieci korzystających z Wystawy strefa będzie stanowić doskonały wstęp i zachętę 

do nauki o bezpiecznym poruszaniu się na drodze – światła, lewo/prawo, konieczność używania 

odblasków, a także poznawania tajników konstrukcyjnych (wszystkie niezbędne informacje na ten 

temat znajdą się w prezentacji multimedialnej, znajdującej się na standzie z ekranem dotykowym 

obok stanowiska).  

Część mechaniczna graniczy ze strefą poświęconą przepisom ruchu drogowego, a także częściowo 

ze strefą związaną z bezpieczeństwem. 

Główną ideą powstania strefy jest pokazanie Zwiedzającym tajników budowy i działania pojazdów 

mechanicznych. Będzie można poznać nie tylko budowę silnika spalinowego, ale pełny proces jego 

działania od momentu dostarczenia paliwa po wydajność, wpływ na środowisko naturalne itd.  

Oprócz tego, Zwiedzający będą mieli okazję dowiedzieć się jak działają systemy stosowane w 

nowoczesnych autach, także w samochodach elektrycznych oraz w jaki sposób będą działać 

pojazdy przyszłości. Dzięki infografikom znajdującym się na ścianach i będących częścią aranżacji 

strefy, Zwiedzający będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat budowy i działania dawnych 

samochodów na przykładzie informacji o autach Stoewera, w których posiadaniu jest muzeum. 

Będzie to znakomite nawiązanie do treści innych wystaw znajdujących się z Zajezdni Sztuki.  

Strefa wprowadzi Zwiedzających w tematykę całej Wystawy Eksperymentatorium, zachęci do 

dalszego eksperymentowania i połączy zagadnienia wielu dziedzin nauki, np. fizyki, chemii, 

matematyki oraz historii. Będzie również najbardziej „techniczna” i twórcza – da możliwość 

skonstruowania samochodu. 

Zwiedzający otrzymają odpowiedzi na pytania: co oznaczają poszczególne kontrolki na desce 

rozdzielczej, jak sobie radzić z awarią w samochodzie będąc za granicą, jak dobrać odpowiednie 

opony i sprawdzić ich ciśnienie, jak samodzielnie wymienić płyn hamulcowy, jak „rozruszać” 

akumulator przy pomocy kabli, a także w jaki sposób rozpoznać co popsuło się w samochodzie. 

Strefa I będzie nawiązywać również do treści historycznych dotyczących aparatów latających i 

sylwetki Otto Lilienthala, niemieckiego konstruktora i pilota pierwszych szybowców. Grafiki 

związane z tą postacią i jego marzeniami o lataniu, a także informacje na temat wynalazków to 

„obrazki/plakaty” zdobiące ściany „stacji kontroli pojazdów” Eksperymentatorium. Oprócz nich 

ściany stacji kontroli pojazdów zdobią plakaty/infografiki przedstawiające stocznie działające w 

dawnym Stettinie – opatrzone w informacje merytoryczne. To kolejna część opowieści o historii 

techniki. 

W skład strefy mechanicznej wchodzą 4 stanowiska. 

Tabela 1a. Stanowiska strefy mechanicznej 

Strefa L.p. Stanowisko Uwagi 

M
E

C
H

A
N

IC
Z

N
A

 

1. Stacja kontroli  Grupa eksponatów w postaci 

samochodu z otwartą maską. Do 

samochodu można wsiąść, a 

także wjechać pod niego, kładąc 

się na plecach na specjalnej 

ławeczce na kółkach, podkładce 

lub desce przesuwającej się po 

podłodze. Stanowisko 

wielofunkcyjne, mechaniczno – 

multimedialne z którego może 

korzystać kilka osób 

jednocześnie. Podwieszony 
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samochód swoim rozmiarem 

przypomina model stworzonego 

w Szczecinie „Smyka”. 

2. Serce Silnik spalinowy – budowa i 

zasada działania. 

3. Dobry układ Mechanizm różnicowy. Budowa i 

zasada działania dyferencjału na 

przykładzie samochodów 

Stoewera. 

4. Fantom-as Części składowe i elementy 

samochodu osobowego, które 

można dowolnie wyjmować i 

układać wg instrukcji. 

 MULTIMEDIA (dodatkowe standy 

obok stanowisk interaktywnych, 

wkomponowane w aranżację Sali) 

Propozycja przedstawienia treści 

a. Opony samochodowe – co warto o nich 

wiedzieć?  

Prezentacja 

b.  Przewożenie zwierząt w samochodzie Gra 

c.  Jak przygotować samochód do zimy? Prezentacja 

d. Jak działa silnik elektryczny? Prezentacja 

e. Napęd elektryczny, cechy pojazdów, 

dystans, czas ładowania, awarie itp. 

Prezentacja 

f. Awarie w samochodzie – jak rozpoznać 

co się zepsuło? 

Gra 

 g. Prototypowy polski samochód „Smyk” Prezentacja 

 

Tabela 1b. Specyfika stanowisk strefy mechanicznej 

 Stacja kontroli 

usytuowanie Strefa mechaniczna znajdzie się na wprost głównego wejścia. To część 

Sali po lewej stronie. Stanowisko powinno być usytuowane pomiędzy 

słupami wsporczymi. Zwiedzający mają zobaczyć bok auta od razu po 

wejściu na wystawę. Do stanowiska musi być zapewniony swobodny 

dostęp z każdej strony, także od spodu. W zależności od sposobu 

podwieszenia lub podniesienia samochodu - można wykorzystać słupy 

wspierające strop do umieszczenia na nich elementów aranżacji 

wnętrza. 

cel edukacyjny Stanowisko obrazujące budowę i tajniki konstrukcji pojazdów. 

Zwiedzający poznają podstawowe elementy budowy samochodu 

osobowego i jego najważniejsze podzespoły: nadwozie, podwozie 

(układ napędowy, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie) oraz 

silnik i instalację elektryczną.   

Będą mogli przekonać się, gdzie znajdują się w samochodzie 

poszczególne elementy, a także jakie rozwiązania stosuje się w 

diagnostyce aut.  

Goście wystawy uzupełnią swoją wiedzę na temat działania 

najważniejszych urządzeń znajdujących się w stacji kontroli pojazdów 

oraz poznają funkcje narzędzi używanych do napraw. Nauczą się także 

rozpoznawać co zepsuło się w aucie, spróbują usunąć usterkę. 

Stanowisko będzie również rozwijać umiejętności manualne, logiczne 

myślenie, umiejętność planowania pracy i komunikacji.   
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rozmiary Wielkość eksponatu zbliżona do wielkości małego samochodu (około 

250 cm długości). Auto swoim wyglądem może nawiązywać do 

gabarytów i kształtu „Smyka”. Należy zapewnić podest, dzięki 

któremu Zwiedzający będą mogli wsiąść do środka, a także wózek – 

płytę na kółkach, dającą możliwość wjechania pod podwozie 

samochodu, swobodne i bezpieczne oglądanie stanowiska. 

elementy Elementy scenograficzne: samochód osobowy z otwartymi maską i 

bagażnikiem, koło zapasowe, elementy pod maską takie jak silnik, 

akumulator, miska olejowa, pojemnik na stary olej, pompa, itp., a także 

inne urządzenia, które zaproponuje Wykonawca oraz opony – obok 

stanowiska stojaki z różnymi rodzajami opon (co najmniej 4 rodzaje 

opon w różnych rozmiarach pomiędzy 14” do 20”, aby Zwiedzający 

mogli je porównywać, a także posiadające 4 rodzaje bieżników), 

urządzenie dzięki któremu można sprawdzić ciśnienie w oponach, 

narzędzia – kilka zestawów. Elementy widoczne od spodu auta 

zaproponuje Wykonawca. Wózek, dzięki któremu można wjechać pod 

spód auta. Urządzenia multimedialne. Ciężar i wielkość elementów 

składowych samochodu – eksponatu dostosowane do wieku i 

umiejętności manualnych Zwiedzających w różnym wieku. 

sposób korzystania Stanowisko łączące wiele funkcji będzie służyć edukacyjnej zabawie 

polegającej na remoncie samochodu osobowego. Zwiedzający 

przekonają się w jaki sposób działają poszczególne elementy pojazdu. 

Będzie można wsiąść do środka, zapalać i wyłączać światła, wymienić 

żarówki we wszystkich lampach, manewrować skrzynią biegów 

(sposób działania skrzyni biegów opisany w prezentacji 

multimedialnej). Dowiedzą się również co oznaczają poszczególne 

kontrolki na tablicy rozdzielczej, jak uruchomić silnik, gdzie się 

znajduje i jak działa akumulator, dlaczego akumulator się rozładowuje 

i jak go uruchomić przy pomocy kabli. Zwiedzający dowiedzą się jak 

wymienić olej, spuszczając stary do zbiornika i dolewając nowy, płyn 

hamulcowy itd. Uruchomią kierunkowskazy, wycieraczki, przekręcą 

kluczyk w stacyjce. Stanowisko będzie dawać możliwość dopasowania 

i wymiany kół, łącznie ze sprawdzeniem ciśnienia w oponach, a także 

obejrzenie samochodu i jego elementów od spodu tak, jak w 

prawdziwym warsztacie samochodowym. Dodatkowo przeprowadzą 

przegląd auta pod kontem niezbędnego wyposażenia oraz sprawdzą, 

czy wszystko działa poprawnie. Będą pracować z listą kontrolną, w 

przypadku wykrycia usterki (elementy multimedialne w stanowisku 

zostaną tak zaprojektowane, aby samochód „dawał” dźwiękowe 

objawy, zbliżone do tych rzeczywistych). Zadaniem Zwiedzającego 

będzie usunięcie usterki. 

wymagania 

Zamawiającego 

Ze stanowiska będzie mogło korzystać czynnie wiele osób w tym 

samym czasie (ok.10-12), a także kilku obserwatorów. 

Urządzenie oraz jego wszystkie elementy - powinny umożliwiać 

bezpieczne korzystanie zarówno dzieciom jak i dorosłym, rozmiar i 

ciężar poszczególnych elementów urządzenia musi być dostosowany 

do wieku i umiejętności Zwiedzających. Wszystkie ruchome elementy 

muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, unieruchomione. 

Urządzenie musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia (np. przed 

wypadnięciem) i być odpowiednio zabezpieczone (ostre krawędzie, 

otwory itd.), narzędzia przeznaczone do zabawy muszą być w pełni 

bezpieczne, również dla innych zwiedzających, korzystających z tego 
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samego stanowiska. 

Wymiana elementów samochodu, przeprowadzane naprawy, muszą 

zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby nie zagrażały osobom 

postronnym. 

Wykonawca powinien zaproponować własne rozwiązania dotyczące 

elementów multimedialnych, ewentualnych efektów dźwiękowych                   

i świetlnych. 

Samochód umieszczony na pewnej wysokości, ze względu na wielkość              

i wielofunkcyjność, ma być bardzo efektowny, stanowisko 

spektakularne. 

 

 Serce 

usytuowanie Strefa mechaniczna – po lewej stronie Sali od wejścia, zamontowane 

na ścianie, na wysokości dostosowanej do wieku Zwiedzających. 

cel edukacyjny Zwiedzający poznają budowę tłokowego silnika spalinowego oraz 

poszczególne elementy, z których się składa. Dowiadują się również 

jak przebiega praca silnika, wykorzystującego sprężanie i rozprężanie 

czynnika termodynamicznego do wytworzenia momentu obrotowego 

lub siły - obserwując proces działania urządzenia. Poznaje pojęcia takie 

jak moc silnika, moment obrotowy. 

 

rozmiary Zaproponuje Wykonawca. Stanowisko powinno być okazałe, ale 

bezpośrednio przylegać do ściany Sali. To obraz w gablocie.  

elementy Gablota muzealna w której znajduje się silnik, powieszona na ścianie 

niczym obraz. W gablocie znajduje się ekran multimedialny z 

aplikacją, składający się z dwóch części – w połowie widać silnik 

samochodowy, druga połowa to grafika przedstawiająca bijące ludzkie 

serce,  stacyjka z kluczykiem (włożonym do środka na stałe, bez  

możliwości wyjęcia, lub ewentualnie odpowiednio zabezpieczonym 

przed kradzieżą), dźwignie służące do uruchamiania stanowiska, 

pompa ręczna, służąca do dostarczania paliwa do gabloty lub otwór – 

wlew paliwa i pistolet przypominający ten w prawdziwym 

dystrybutorze. Należy rozważyć konieczność umieszczenia podestu dla 

młodszych Zwiedzających. 

sposób korzystania Zadaniem Zwiedzających jest uruchomienie silnika spalinowego oraz 

obserwacja procesu działania. Żeby silnik zaczął działać, należy 

dostarczyć mu paliwa i w odpowiedni sposób go „rozruszać” 

przekręcając kluczyk                 w stacyjce. Dzięki wykonaniu kilku 

mechanicznych czynności na ekranie pojawi się szczegółowo 

przedstawiony proces – praca całego silnika i jego poszczególnych 

elementów. Należy rozważyć możliwość dodania do stanowiska 

funkcji związanej z olejem silnikowym (sprawdzenie poziomu oleju 

przy pomocy odpowiedniej miarki, ewentualne uzupełnienie). 

Stanowisko powinno umożliwiać interakcję manualną i zmysłową. 

wymagania 

Zamawiającego 

Stanowisko musi posiadać kilka funkcji, a dodatkowo zawierać walory 

artystyczne i metaforycznie odnoszące się do prawdziwego serca. 

Urządzenie powinno umożliwiać bezpieczne korzystanie 

Zwiedzającym          w każdym wieku. 

Ze stanowiska może równocześnie skorzystać 2-3 Zwiedzających, a 

także obserwatorzy. 

Instalacja powinna zawierać elementy o ciekawych kształtach i 

aranżacji, stanowiące dodatkowy wymiar stanowiska prócz 
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edukacyjnego. 

Do treści merytorycznych należy wpleść informacje na temat ekologii               

i ochrony środowiska, a także innych rodzajach napędu. 

Uruchomienie silnika ma być czymś w rodzaju nagrody i zachęcać do 

dalszej obserwacji. 

 

 Dobry układ  

usytuowanie Strefa mechaniczna – w obszarze stanowisk takich jak Serce i Stacja 

kontroli. Stanowisko pozwalające na włożenie rąk do środka 

urządzenia (w przypadku dzieci, aż po same łokcie), umieszczone na 

odpowiedniej wysokości, bezpośrednio na podłodze, podeście lub na 

ścianie (w zależności od rozwiązania wybranego przez Wykonawcę). 

cel edukacyjny Zwiedzający dowiadują się co to jest mechanizm różnicowy, a także w 

jaki sposób działa. Poznają zastosowanie dyferencjału na przykładzie 

samochodów Stoewera. Dowiadują się, że podobne rozwiązania stosuje 

się również w nowoczesnych autach. Rozwijanie umiejętności 

manualnych. 

rozmiary Stanowisko posiada kształt prostopadłościanu lub sześcianu 

pozwalającego na swobodne manewrowanie rękami włożonymi do 

środka. Ręce wkłada się w rękawice, nie bezpośrednio. Wielkość 

stanowiska i elementów znajdujących się w urządzeniu zaproponuje 

Wykonawca. Otwory z rękawicami mogą znajdować się u góry (dostęp 

do elementów układu od góry gabloty) lub od frontu stanowiska.  

elementy Trójwymiarowa gablota – kostka, wykonana z pleksi lub grubego 

szkła, czarne rękawice z grubej, mocnej gumy lub innego materiału, na 

stałe przymocowane do gabloty, elementy w gablocie do złożenia – 

klocki w kształcie elementów układu różnicowego, ubrudzone 

substancją naśladującą smar samochodowy. Ekran dotykowy z 

prezentacją na temat sposobu działania i zastosowania. 

sposób korzystania Zadaniem gości jest takie ułożenie elementów układu różnicowego, 

żeby się zazębiały i stworzyły jeden kompletny mechanizm, który 

można uruchomić. Właściwe skonstruowanie elementu pojazdu musi 

stanowić wyzwanie. Elementy układu będą zanurzone w smarze – 

nieprzyjemnej wizualnie substancji, mogącej powodować efekt 

obrzydzenia. Goście korzystający ze stanowiska powinni myśleć, że 

mogą za chwilę bardzo się ubrudzić, co będzie dodatkowym 

elementem stanowiska, wpływającym na emocje. Rękawice muszą być 

tak zamontowane, żeby można było bez problemów dotykać 

poszczególnych elementów. 

wymagania 

Zamawiającego 

Stanowisko musi zawierać informacje merytoryczne, edukacyjne w 

postaci prezentacji umieszczonej na ekranie dotykowym. Prezentacja 

ma dotyczyć działania dyferencjału w nawiązaniu do samochodów 

Stoewera. 

W prezentacji należy zawrzeć wizualizację działania dyferencjału oraz 

szczegółowe informacje, kiedy został wynaleziony, przez kogo, do 

czego służy – przedstawione w przystępny sposób. 

Czynnie ze stanowiska mogą korzystać dwie osoby oraz obserwatorzy. 

Do stanowiska musi być zapewniony swobodny dostęp, szyba lub inny 

materiał użyty do wykonania gabloty musi być całkowicie przezierny. 

Jeśli stanowisko będzie umieszczone na ścianie i dostosowane do 

wysokości osoby średniego wzrostu, należy zapewnić podest dla 

niższych użytkowników wystawy. 
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Ruchy rąk w rękawicach muszą być trochę ograniczone, żeby nie 

uszkodzić i nie ubrudzić ścianek stanowiska. 

Stanowisko ma zachęcać do interakcji sensorycznej. Trzeba pokonać 

strach, obrzydzenie towarzyszące dotykaniu smolistych substancji. 

Obok stanowiska można umieścić dodatkowe informacje dotyczące 

smaru samochodowego. 

 

 

 

 Fantom-as 

usytuowanie Strefa mechaniczna - część Sali po lewej stronie, dokładne 

usytuowanie zaproponuje Wykonawca. 

cel edukacyjny Poznanie budowy samochodu osobowego. Zwiedzający zdobywają 

wiedzę na temat wielkości, kształtów i funkcji poszczególnych 

elementów samochodu oraz ich umiejscowienia. Kształtują i rozwijają 

umiejętność logicznego myślenia i współpracy. Wcielają się w role 

projektanta i konstruktora pojazdów. Dowiadują się w jaki sposób 

składa się samochody osobowe w dużych fabrykach produkcyjnych. 

rozmiary Stanowisko o rozmiarach proporcjonalnych do auta osobowego – 

dokładne rozmiary zaproponuje Wykonawca, w zależności od techniki 

wykonania i możliwości Sali ekspozycyjnej. 

elementy Lekkie bezpieczne klocki w różnych kształtach, przedstawiające 

główne elementy samochodu osobowego – silnik, akumulator (co 

najmniej 10 elementów) oraz podstawa, rama – podwozie (może zostać 

w jakiś sposób zasymulowane), na którym można układać pasujące do 

siebie elementy. Pojemniki na kolorowe klocki – trójwymiarowe, 

przestrzenne puzzle. Układanka powinna zawierać elementy o 

ciekawych kształtach. Klocki są kolorowe, posiadają odpowiedni 

kształt i formę. Bez problemu można rozpoznać w nich poszczególne 

elementy samochodu. 

sposób korzystania Zadaniem Zwiedzających jest zbudowanie (ułożenie) samochodu z 

dostępnych, trójwymiarowych elementów. Goście wystawy wcielają 

się w konstruktora i projektanta pojazdów. Klocki należy ułożyć w 

odpowiedniej kolejności. Stanowisko powinno pozwalać na 

umieszczanie elementów samochodu w różnych konfiguracjach, 

zapewniających jednak prawidłowe „działanie” pojazdu. 

Stanowisko powinno umożliwiać interakcję manualną i umysłową. 

wymagania 

Zamawiającego 

Ze stanowiska może korzystać jednorazowo kilkoro Zwiedzających (2-

4 osoby), dodatkowo obserwatorzy, którzy również uczestniczą w 

interakcji. 

Klocki muszą posiadać szczegóły – cechy elementów pojazdu oddane 

w odpowiednich proporcjach i skali, żeby łatwo było rozpoznać, jaki 

element samochodu symbolizują, być lekkie i kolorowe. 

Klocki muszą posiadać otwory i wypustki, aby Zwiedzający mogli 

dopasować do siebie poszczególne, pojedyncze elementy, a następnie 

umieścić je w samochodzie. 

Należy przygotować większą niż wymagana dla podwozia liczbę 

klocków, żeby goście wystawy mieli duży wybór elementów. 

Całe stanowisko i poszczególne elementy muszą być bezpieczne dla 

Zwiedzających w każdym wieku. 
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5.4 Strefa nr 2 – BEZPIECZEŃSTWO - część związana z bezpieczeństwem poruszania się na 

drogach 

Kolejna strefa Wystawy stanowi niezwykle ważny punkt ekspozycji dla wszystkich Zwiedzających 

niezależnie od wieku. Przedstawione zagadnienia dotyczą nie tylko zasad bezpieczeństwa 

związanych z poruszaniem się po drogach, ale również kultury jazdy (kierowca samochodu i 

rowerzysta, kierowca kontra kierowca, rowerzyści vs rowerzyści, piesi i rowerzyści), zasad 

zachowania się w drodze do/ze szkoły lub kiedy jesteśmy świadkami wypadku.  

Dla najmłodszych Zwiedzających strefa będzie doskonałym wstępem do nauki o bezpiecznym 

poruszaniu się (światła drogowe, lewo/prawo, nauka znaków drogowych), dla starszych – 

przypomnieniem ważnych informacji dotyczących jazdy podczas trudnych warunków 

atmosferycznych, czy gwałtownie zmieniającej się pogodzie. Będzie można dowiedzieć się także, 

jak powinniśmy przygotować się do podróży za granicę, jak zabezpieczyć auto przed zimą, 

bezpiecznie poruszać się w deszczu i w nocy, jak ważne jest zapinanie pasów, ale również na czym 

dokładnie polega działanie systemów bezpieczeństwa, dostępnych w obecnie produkowanych 

autach.  

W Sali ekspozycyjnej znajdzie się pokaźnych rozmiarów symulator zderzeń oraz specjalnie 

przygotowana kabina samochodowa, pozwalająca na sprawdzenie swoich możliwości 

percepcyjnych oraz czasu reakcji w trakcie trudnych warunków, panujących na drodze, takich jak 

noc, ostre słońce, mgła, śnieg, czy mokra nawierzchnia – symulacja sprawności prowadzenia 

pojazdu. Wykonując test, będzie można dowiedzieć się jakim typem kierowcy jesteśmy i co 

możemy zrobić, żeby udoskonalić swoje umiejętności.  

Część strefy będzie poświęcona zagadnieniom związanym z drogą hamowania różnego typu 

pojazdów, przy zmieniającej się pogodzie i na różnych rodzajach powierzchni. Chętni będą mogli 

sprawdzić na własnej skórze, jak prowadzi się pojazd pod wpływem substancji szkodliwych, takich 

jak alkohol czy narkotyki i jakie to niesie ze sobą zagrożenia, a także jaki wpływ ma na nas choroba 

i przyjmowane leki oraz jazda w hałasie (słuchawki na uszach, głośna muzyka) oraz zasady 

związane         z dostosowaniem prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.  

Strefa związana z bezpieczeństwem pozwala na przekazanie podstawowych informacji dotyczących 

zachowania w różnych okolicznościach, np. kiedy jesteśmy świadkami wypadku na drodze, w 

podróży i w domu. Kolorowe infografiki na ścianach i stanowiskach przekażą informacje z 

numerami alarmowymi, podpowiedzą, jakie służby ratunkowe wezwać i w jaki sposób rozmawiać z 

dyspozytorem pogotowia ratunkowego. 

W warsztacie samochodowym muszą znaleźć się trzy telefony, których będzie należało użyć w 

odpowiedni sposób w sytuacji zagrożenia. 

Tabela 2a. Stanowiska strefy - Bezpieczeństwo 

Strefa L.p. Stanowisko Uwagi 

B
E

Z
P

IE
C

Z
E

Ń
S

T
W

O
 

1. Symulator mocnych wrażeń Symulator zderzeń.  

2. Kabina pilota Kabina samochodu do której można 

wsiąść, zaopatrzona w 3 ekrany. 

3. Daleka droga do domu Stanowisko dotyczy drogi hamowania. 

4. Zabawa w zielone Działanie urządzenia pozwala na 

zmierzenie czasu reakcji. 

 MULTIMEDIA (propozycje 

treści merytorycznych) 

Propozycje przedstawienia treści 

merytorycznych 

a. Jak jeździć autem w czasie 

deszczu? 

 

b. Jak przetrwać noc za kółkiem?  

c. Nowoczesne systemy 

bezpieczeństwa, jak działają? 

Prezentacja 

d.  Samochody przyszłości Prezentacja 

e. Alko i narko - gogle Gra z wykorzystaniem zakładanych na 

głowę gogli zmieniających percepcję. 
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f. Kultura zachowania na drodze – jak 

nie należy zachowywać się podczas 

jazdy. 

Quiz 

 

Tabela 2b. Specyfikacja stanowisk strefy Bezpieczeństwo 

 Symulator mocnych wrażeń 

usytuowanie Symulator to stanowisko wielkogabarytowe wymagające strefy 

bezpieczeństwa, wydzielonej wokół urządzenia. W zależności od 

całego projektu aranżacji, Wykonawca musi precyzyjnie określić 

miejsce, gdzie będzie mógł zostać ustawiony. Zaproponuje 

Wykonawca. 

cel edukacyjny Symulator zderzeń - Zwiedzający dowiadują się jak ogromnym 

zagrożeniem dla człowieka jest zderzenie z innym pojazdem, nawet 

przy niewielkiej prędkości jazdy. Uczą się także praw fizyki 

działających w trakcie zderzenia oraz rozumieją jak ważne jest 

zapinanie pasów bezpieczeństwa. 

rozmiary Zaproponuje Wykonawca. Sugerowane rozwiązania: stanowisko wraz 

ze strefą bezpieczeństwa może zajmować około 20 m2 powierzchni. 

elementy Zaproponuje Wykonawca. Sugerowane: podstawa stanowiska, fotel 

samochodowy, pasy bezpieczeństwa, mechanizm, ekran multimedialny 

z aplikacją 

sposób korzystania Zaproponuje Wykonawca. Sugerowane rozwiązania: zwiedzający 

mogą na własnej skórze poczuć co się dzieje z pasażerem samochodu, 

podczas zderzenia z innym pojazdem lub obiektem. W ich 

świadomości na zawsze pozostaną odczucia towarzyszące tym 

zdarzeniom. Korzystanie ze stanowiska może wywołać silne emocje. 

wymagania 

Zamawiającego 

Stanowisko musi zawierać także informacje merytoryczne dotyczące 

tego, co dzieje się z ciałem człowieka na każdym z etapów zderzenia – 

najlepiej w formie prezentacji multimedialnej na ekranie znajdującym 

się obok symulatora. 

Obok stanowiska informacja związana z korzystaniem z symulatora. 

Czynnie z symulatora może korzystać jedna osoba oraz obserwatorzy. 

Stanowisko musi zostać odpowiednio oddzielone od reszty Wystawy, 

zabezpieczone, żeby nie stwarzać zagrożenia dla Zwiedzających. 

Stanowisko musi swoim wyglądem zachęcać do interakcji. 

Stanowisko musi posiadać wygodny fotel i kilkustopniowe pasy 

bezpieczeństwa. 

Stanowisko musi być bezpieczne i stabilne. 

Obok stanowiska stand z ekranem dotykowym i aplikacją 

multimedialną w postaci prezentacji na temat historii technologii 

rakietowej opracowywanej w Peenemünde.  

 

 Kabina pilota 

usytuowanie Strefa Bezpieczeństwo – jeśli to będzie możliwe należy wykorzystać 

róg Sali. 

cel edukacyjny Jednym z najpoważniejszych problemów na drogach jest rozproszenie i 

nieuwaga kierowcy. W trakcie doświadczenia można przekonać się jak 

na czas reakcji wpływa rozproszenie uwagi. Zwiedzający dowiedzą się 

również, jaki wpływ ma na kierującego alkohol, narkotyki, zmęczenie i 

choroba.  

rozmiary Stanowisko to symulator jazdy. Wykonawca musi przystosować jego 

rozmiar i formę do potrzeb Zwiedzających. Eksponat powinien 
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nawiązywać do kabiny samochodu, ale w zależności od wyboru 

rozwiązania, może stanowić obudowę – wydzieloną przestrzeń w 

rozmiarze dostosowanym dla kierowcy, który będzie poddawany 

testom. 

elementy Zaciemniona kabina samochodu z wyposażeniem, do której da się 

swobodnie wejść, ekrany zastępujące przednią szybę oraz okna, 

aplikacja multimedialna, alko i narko gogle (propozycja), które można 

dodatkowo założyć podczas jazdy. 

sposób korzystania Zwiedzający wsiada do wydzielonej, zacienionej „kabiny” i 

rozpoczyna swoją podróż. Doświadczenie polega na kontrolowaniu 

jazdy, pomimo różnego rodzaju bodźców rozpraszających uwagę, które 

pojawiają się w trakcie prowadzenia samochodu. Na ekranie zmieniają 

się warunki pogodowe, zmienia się pora dnia, dzwoni telefon, widzimy 

oślepiające światła przejeżdżających aut itd. W trakcie eksperymentu 

można użyć alkogogli i narko gogli. Po skończonej jeździe 

Zwiedzający poznaje wynik, jaki udało mu się osiągnąć. 

Doświadczenie trwa ok. 1 minutę, tak aby inni Zwiedzający mogli 

korzystać ze stanowiska i żeby nie tworzyła się przy nim kolejka. 

Rozwiązaniem jakie można dodatkowo zastosować są zapalające się w 

różnych częściach samochodu czujników świetlnych - kontrolek, które 

należy wyłączać. Koordynacja wzrokowo-ruchowa to również czynnik 

wpływający na czas reakcji – organizm człowieka inaczej funkcjonuje, 

kiedy jesteśmy zmęczeni, niewyspani czy chorzy. 

wymagania 

Zamawiającego 

Należy rozważyć możliwość zamontowania fotela dla pasażera. 

Doświadczenie będzie można wykonać na dwa sposoby – jako 

kierowca i jako pasażer – a stanowisko będzie przeznaczone dla dwóch 

Zwiedzających. 

Wykonawca musi zamontować czujnik świetlny, w postaci zapalającej 

się kontrolki na zewnątrz urządzenia – kiedy stanowisko jest akurat 

zajęte przez Zwiedzających i trzeba poczekać na swoją kolej. 

Stanowisko musi być skonstruowane w taki sposób, aby można było z 

łatwością wejść do środka i w razie potrzeby, szybko z niego wyjść, jak 

również musi umożliwiać interakcję osobom poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich. 

Na ekranie lub na samym urządzeniu muszą pojawić się informacje 

merytoryczne, dotyczące czasu reakcji i wydłużonej z tym drogi 

hamowania pojazdu, komputer musi procentowo ocenić uważność w 

czasie jazdy, zmierzyć średni i najlepszy czas reakcji kierowcy, podać 

liczbę prawidłowych i nieprawidłowych przejazdów przez 

skrzyżowania, pokazać reakcje przedwczesne i te opóźnione, a także 

średni czas reakcji innych graczy. Należy zastanowić się nad 

możliwością wprowadzenia rankingu wyników. 

 

 

 Daleka droga do domu 

usytuowanie Strefa bezpieczeństwa, stanowisko zamontowane na ścianie. 

Precyzyjne umiejscowienie wskaże Wykonawca w zależności od 

aranżacji całej Sali.  

cel edukacyjny Zwiedzający poznaje zagadnienia związane z drogą hamowania i jej 

związkiem z prędkością jazdy i rodzajem nawierzchni. 

rozmiary W zależności od wybranych rozwiązań należy dostosować stanowisko 

do wielkości powierzchni sali i liczby pojazdów jako elementów 
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stanowiska. Ostateczne rozmiary stanowiska zaproponuje Wykonawca. 

elementy Pochylnie, podstawki, rynny (w zależności od wybranego 

rozwiązania), pojazdy różnego rodzaju, czujniki, ekran z 

wyświetlającym się wynikiem eksperymentu, ekran dotykowy z 

aplikacją. 

sposób korzystania Zadaniem Zwiedzających jest sprawdzenie jaka droga hamowania jest 

potrzebna, aby zatrzymać rozpędzone auto. Czujniki pokażą prędkość z 

jaką jedzie uruchomiony (puszczony) samochód i rodzaj nawierzchni, 

na której się znajduje. Samochody będą zjeżdżać po przygotowanych 

pochylniach. Wykonawca Wystawy zaproponuje rodzaje pojazdów, 

które trzeba uruchomić (minimalnie 4 sztuki).  

wymagania 

Zamawiającego 

Instalacja musi być zamontowana na takiej wysokości, aby mogły z 

niej korzystać także młodsze dzieci. 

Jednorazowo ze stanowiska może skorzystać co najmniej 3-4 

Zwiedzających oraz obserwatorzy. 

 

 Zabawa w zielone 

usytuowanie Strefa bezpieczeństwa, stanowisko zamontowane na ścianie lub stojące 

na podłodze niczym ścianka działowa. Konkretne umiejscowienie 

wskaże Wykonawca w zależności od aranżacji całej Sali.  

cel edukacyjny Zwiedzający poznaje zagadnienia lub udoskonala swoją wiedzę na 

temat czasu reakcji podczas jazdy samochodem. Wzrost świadomości 

kierowców na temat czynników wpływających na czas reakcji 

kierowcy podczas jazdy. 

rozmiary W zależności od wybranych rozwiązań należy dostosować wymiary 

stanowiska do reszty ekspozycji. Stanowisko powinno mieć minimum 

1,5 x 1,5 metra. 

elementy Zapalające się czujniki - przyciski, ekran wyświetlający wynik 

doświadczenia, ekran dotykowy z aplikacją. 

sposób korzystania Zadaniem Zwiedzających jest zmierzenie średniego czasu reakcji na 

bodziec świetlny w postaci przycisków, które należy uruchomić, kiedy 

się zaświecą. Odpowiedni czas reakcji za kółkiem to podstawa 

unikania groźnych sytuacji na drodze. 

wymagania 

Zamawiającego 

Instalacja musi być zamontowana na takiej wysokości, aby mogły z 

niej korzystać także młodsze dzieci.  

Jednorazowo ze stanowiska może korzystać co jeden Zwiedzający oraz 

obserwatorzy. 

 

 

5.5 Strefa nr 3 - PRZEPISY - część dotycząca przepisów ruchu drogowego 

Ostatnia strefa ekspozycji, przenikająca się ze strefą związaną z bezpieczeństwem, dotyczy 

przepisów drogowych. Przy pomocy ciekawych, inspirujących stanowisk interaktywnych 

Zwiedzający przypomną sobie podstawową wiedzę o przepisach ruchu i zapoznają się z nazwami i 

znaczeniem znaków drogowych, (ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki dotyczące ruchu 

pieszego i rowerzystów). Najmłodsi utrwalą znajomość pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię 

oraz przechodzenia przez jezdnię w miejscach nieoznakowanych. Dorośli udoskonalą wiedzę o 

przepisach ruchu drogowego. Przy pomocy multimediów strefa w ciekawy sposób zilustruje 

różnice w przepisach obowiązujących w innych krajach Europy – będzie można zapoznać się z 

ograniczeniami prędkości, winietami, itp. 

Na Wystawie znajdzie się także wiele inspirujących informacji związanych z Prawem o ruchu 

drogowym w przypadku zastosowania fotelików samochodowych oraz: w co powinien być 

wyposażony samochód właściwie przygotowany do jazdy, czyli obowiązkowe wyposażenie auta, 
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także wymagane przepisami za granicą Polski (ciekawostki). Zwiedzający dowiedzą się także za co 

można dostać mandat zimą i czy fotelik samochodowy może być zastąpiony przez podkładkę 

dopuszczoną przepisami. 

Strefa składa się z 3 stanowisk głównych opatrzonych w standy multimedialne. Dla osób lubiących 

rywalizację zostanie przygotowana specjalna instalacja składająca się z rowerów napędzających 

inne pojazdy, a także bezstresowy, bo wykonany na Wystawie - egzamin teoretyczny na Prawo 

Jazdy. Architekci i urbaniści będą mogli również zaprojektować własną dzielnicę miasta wg 

zadanych kryteriów. 

 

 

 

Tabela 3a. Stanowiska strefy – Przepisy o ruchu drogowym 

Strefa L.p. Stanowisko Uwagi 

P
R

Z
E

P
IS

Y
  

1. Wyścigi prawie rowerowe Stanowisko składające się z 

dwóch przytwierdzonych do 

podłogi rowerów oraz instalacji 

zamontowanej na ścianie. 

2. Krzyżówki tylko dla dorosłych Testy teoretyczne na prawo jazdy 

– w dwóch wersjach (polskiej i 

niemieckiej).  

3. Puzzle docenta Miasteczko Układanka strategiczna 

pozwalająca na zaprojektowanie 

przestrzeni miasta (dzielnicy lub 

osiedla) zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego. 

 MULTIMEDIA (Propozycje treści 

merytorycznych) 

Propozycje sposobu 

przedstawienia treści 

a. Samochodem po Europie – 

ograniczenia prędkości, winiety. 

Prezentacja 

b. Wyposażenie auta, niezbędne 

formalności i dokumentacja. 

Quiz 

c. Awaria samochodu za granicą. Prezentacja 

d. Znaki drogowe Gra edukacyjna 

 

Tabela 3b. Specyfikacja stanowisk strefy nr 3 - Przepisy ruchu drogowego 

 Wyścigi prawie rowerowe 

usytuowanie Strefa – Przepisy. Środek Sali ekspozycyjnej. Dokładne 

umiejscowienie zaproponuje Wykonawca. Stanowisko musi znajdować 

się przy ścianie. 

cel edukacyjny Zwiedzający poszerzają wiedzę na temat przepisów drogowych, 

rywalizują pracując całym ciałem. 

rozmiary Średniej wielkości rowery stacjonarne (w zależności od wybranego 

rozwiązania) przymocowane do podestu oraz instalacja na ścianie o 

szerokości min. 2 m i wysokości min. 1,5 m. 

elementy Dwa rowery stacjonarne przymocowane na stałe do podłoża, instalacja 

na ścianie zaopatrzona w 2 pojazdy poruszające się po torach jazdy – 

motocykle Junak, włącznik, stand multimedialny z aplikacją. 

sposób korzystania Goście uruchamiają stanowisko poprzez naciśnięcie przycisku, który 

znajduje się w miejscu dostępnym dla obu zawodników (np. pomiędzy 

rowerami). Najlepiej, żeby stanowisko posiadało opóźniony start (ok. 5 

sekund). Zwiedzający pedałując na rowerach stacjonarnych, napędzają 

pojazdy przymocowane do torów jazdy znajdujących się na ścianie. W 
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wyścigu biorą udział dwa motocykle Junaki. Pojedynek trwa około 1,5 

minuty. Przed zawodnikami pojawiają się „przeszkody” w postaci 

znaków drogowych, sygnałów świetlnych itp. – ograniczenie 

prędkości, droga z pierwszeństwem przejazdu (sposób pokazywania 

się/wyświetlania przeszkód na drodze zaproponuje Wykonawca). 

Zadaniem gości jest przejechanie trasy w jak najkrótszym czasie. 

wymagania 

Zamawiającego 

Ze stanowiska mogą jednorazowo skorzystać dwie osoby oraz 

obserwatorzy. 

Tory -  drogi po których poruszają się pojazdy powinny się podświetlać 

w zależności od tego, w którym miejscu znajduje się dany zawodnik. 

Tory – drogi mogą się ze sobą krzyżować, jeśli Zawodnik nr 1 

przyjedzie na skrzyżowanie pierwszy, Zawodnik nr 2 jest przez chwilę 

zablokowany. 

Pojedynek ma być zaskakujący, nieoczywisty.  

Na standzie multimedialnym Zwiedzający będą mogli zapoznać się z 

prezentacją na temat motocykli marki Junak. 

Należy zapewnić możliwość regulacji wysokości siodełek w 

rowerkach. 

Stanowisko powinno być stabilne, odpowiednio zabezpieczone, żeby 

nie stanowiło zagrożenia dla obserwatorów. Podest na którym będą 

przymocowane rowery musi zostać odpowiednio oznakowany. 

Instalacja – mechanizm zamontowany na ścianie powinna być 

odgrodzona barierką, za którą nie wolno wchodzić Zwiedzającym. 

 

 Krzyżówki tylko dla dorosłych 

usytuowanie Strefa bezpieczeństwo – precyzyjne umiejscowienie stanowiska 

zaproponuje Wykonawca. 

cel edukacyjny Zwiedzający uczą się i doskonalą swoją wiedzę na temat przepisów 

drogowych. 

rozmiary Stanowisko to ok. 2m2 powierzchni Sali ekspozycyjnej. 

elementy Dwa ekrany dotykowe umieszczone w specjalnie do tego celu 

przygotowanych zabudowach lub umieszczone na ścianie, aplikacja 

zawierająca aktualne pytania jakie mogą pojawić się na państwowym 

egzaminie teoretycznym, licznik odpowiedzi. 

sposób korzystania Zwiedzający rozwiązują testy na prawo jazdy w specjalnie do tego celu 

przygotowanej aplikacji. Zapoznają się z instrukcją korzystania ze 

stanowiska, a następnie losują dla siebie test. Pytania, zdjęcia i filmiki 

pojawiające się w trakcie rozwiązywania testów są tożsame z 

aktualnymi pytaniami, które mogą pojawić się na prawdziwym 

egzaminie państwowym.  Jednorazowy egzamin trwa maksymalnie 2-3 

minuty i obejmuje 10-15 pytań. W aplikacji dostępna jest pula pytań 

(minimum 150) z których losowo wybierane są pytania do testów. 

wymagania 

Zamawiającego 

Ze stanowiska mogą skorzystać dwie osoby – każda wykonuje test w 

określonym czasie. 

Wprowadzenie możliwości zorganizowania pojedynku pomiędzy 

Zwiedzającymi na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. W przypadku, 

kiedy ze stanowiska korzystają dwie osoby, na ekranach obu graczy 

pojawia się to samo pytanie. Osoba, która pierwsza odpowie na pytanie 

przechodzi do następnego zadania. Na wykonanie całego testu jest 

określony, wyznaczony czas, aplikacja zawiera licznik, który pokazuje 

liczbę zdobytych punktów, a także czas pozostały do końca rozgrywki.  

Ze stanowiska może korzystać również jedna osoba. 
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 Puzzle docenta Miasteczko 

usytuowanie Strefa – Przepisy. W zależności od umiejscowienia innych stanowisk 

strefy oraz wyboru rozwiązania związanego z budową stanowiska. 

Stanowisko może znajdować się niedaleko urządzeń Strefy – 

Bezpieczeństwo. 

cel edukacyjny Gra strategiczna kształtująca umiejętność komunikacja, współpracy 

oraz pracy w zespole. Zwiedzający doskonalą znajomość przepisów 

drogowych. 

rozmiary Stół do układania o wymiarach nie mniejszych niż 150 cm x 150 cm, 

lub tablica magnetyczna na ścianie, sześciokątne puzzle 

przedstawiające drogi, ulice (wraz ze znakami drogowymi), zieleń, np. 

drzewa, krzewy, trawniki, skwery, budynki i inne elementy 

architektoniczne, np. ławki – duża ilość do wyboru Zwiedzającego, 

pojedynczy puzzel wielkości min. 10 cm x 10 cm. 

elementy Podstawa w postaci stołu do układania lub tablicy magnetycznej, 

zestawy puzzli (różne rodzaje) – kształt pojedynczego puzzla 

zaproponuje Wykonawca (propozycja to sześciokąt), pojemniki na 

puzzle z podziałem na rodzaj obrazka. 

sposób korzystania Zwiedzający zapoznają się z instrukcją korzystania ze stanowiska, a 

następnie wcielają się w rolę architekta i układają na stole lub ścianie, 

zaprojektowaną przez siebie makietę dzielnicy miasta, zawierającą 

znaki drogowe. Do wyboru mają kilka zestawów puzzli 

przedstawiających ulice, skrzyżowania, budynki, przejścia dla pieszych 

itd. Puzzle będą wymuszać umieszczenie w ich otoczeniu elementu 

zawierającego znak drogowy. Projekt miasta musi opierać się na 

pewnych założeniach (np. podział obszaru na strefy, elementy, które 

muszą znaleźć się w dzielnicy takie jak szkoła, plac zabaw, pasaż 

handlowy, domy i bloki itp.), a Zwiedzający będą dysponować 

wskazówkami, które przygotuje Wykonawca (zasady planowania 

przestrzeni, których należy przestrzegać podczas projektowania)..  

wymagania 

Zamawiającego 

Stół, podstawa do układania puzzli powinna posiadać wypustki – ramę, 

ograniczenie przed spadaniem. 

Ze stanowiska może korzystać jednorazowo 4-6 Zwiedzających oraz 

obserwatorzy. 

Należy zapewnić możliwość swobodnego dojścia do stołu z każdej 

strony. 

Jeśli projekt będzie tworzony na ścianie, tablica magnetyczna musi być 

zawieszona na optymalnej wysokości, żeby mogli z niej korzystać 

również młodsi Zwiedzający. 

Puzzle muszą być wykonane z trwałego materiału. Krawędzie puzzli 

nie mogą być ostre. Nadruk nie może się ścierać czy rysować, puzzle 

muszą być odporne na częste użytkowanie. 

Elementów układanki powinno być dużo – żeby dać Zwiedzającemu 

możliwość wyboru odpowiedniego rozwiązania. Układanka powinna 

składać się z kilku rodzajów elementów (np. przedstawiających ulice i 

skrzyżowania, które można ułożyć w dowolnej konfiguracji - wiele 

elementów tego samego rodzaju). Zestaw puzzli, komplet – to ułożona 

jedna cała tablica. W ramach tego stanowiska Wykonawca musi 

przekazać Zamawiającemu minimum 5 zestawów puzzli. 

Zwiedzający mają możliwość wyboru rozwiązań drogowych, ale 

ostatecznie ich projekt będzie poprawny pod względem 
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merytorycznym, dlatego, że puzzle będą wymuszać konkretne 

rozwiązania, żeby nie dało się popełnić błędu. 

Puzzle muszą być atrakcyjne pod względem graficznym, zawierać 

wyraźny, kolorowy nadruk. 

 

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6.1 Wymagania ogólne 

6.1.1 Koncepcja wzornicza zastosowana na Wystawie Eksperymentatorium powinna być 

konsekwentnie stosowana w całej przestrzeni ekspozycji i obejmować wzornictwo elementów 

Wystawy oraz aranżacji przestrzennej, uwzględniając charakter komunikatów ekspozycyjnych i 

opracowanie graficzne prezentacji multimedialnych. Zastosowane rozwiązania wzornicze i 

elementy aranżacji nie powinny utrudniać Zwiedzającym dostępu do stanowisk. Ponadto nie 

powinny zakłócać przekazu edukacyjnego, który jest na Wystawie najważniejszy! 

6.1.2 Zamawiający wymaga, aby zastosowana koncepcja wzornicza i aranżacja Wystawy były: 

-  ściśle związane i spójne z prezentowaną treścią, 

- spójne kolorystycznie, kolory muszą być konsekwentnie używane w całej aranżacji, 

- nie były monotonne, ani też zbyt rażące, 

- nie posiadały motywów agresywnych czy naruszających normy obyczajowe. 

6.1.3 Wystawa musi być zaaranżowana w taki sposób, aby rozwiązania komunikacyjne nie 

zakłócały swobodnego dostępu do jej elementów zarówno osobom pełnosprawnym jak i 

osobom z niepełnosprawnościami. Aranżacja powinna uwzględniać możliwość dostępu do 

eksponatów pojedynczym osobom lub grupom, zapewniając drożne ciągi komunikacyjne w całej 

przestrzeni Wystawy. 

6.1.4 Wystawa powinna być bardzo atrakcyjna wizualnie. Zwiedzający po wejściu na 

ekspozycję musi poczuć, że znalazł się w zupełnie innej rzeczywistości, odciętej od świata 

zewnętrznego, ale także spójnej z innymi pomieszczeniami muzeum techniki. Wystawa powinna 

być nowoczesna, oryginalna i zawierać elementy humorystyczne, współgrające z treścią. 

6.1.5 Wystawa powinna być zaaranżowana tak, aby maksymalnie wykorzystać wysokość Sali 

ekspozycyjnej. Powinny znaleźć się w niej elementy aranżacji i stanowiska o dużej wysokości lub 

podwieszone, wykorzystujące przestrzeń pomieszczenia kamienicy. Wysokie elementy aranżacji 

wraz z niskimi muszą dawać spójną wizualnie całość. 

6.1.6 Elementy aranżacji Sali wystawowej muszą być ściśle związane z tematyką Wystawy. 

6.1.7 Przestrzeń wystawowa nie może być zagospodarowana zbyt dużą ilością elementów, zbyt 

gęsto rozmieszczonych. 

6.1.8 W obrębie Wystawy powinny znaleźć się stanowiska dominujące, punkty centralne w danej 

strefie lub jedna dominanta dla całej Wystawy. 

6.1.9 Należy przewidzieć na Wystawie miejsce przeznaczone do odpoczynku, edukacyjnej zabawy 

dla dzieci (sugerowana strefa nr 1 w ramach stanowiska z samochodem – stacja kontroli lub strefa 3 

– Przepisy ruchu drogowego obok stanowiska z rowerami). Strefa wypoczynku musi nawiązywać 

do całej Wystawy pod względem aranżacji. Siedziska mogą wyglądać jak fotele samochodowe bądź 

duże opony, itp.  Muszą być unikatowe, przygotowane specjalnie dla Wystawy 

Eksperymentatorium. 

6.2 Wymagania dotyczące interaktywności stanowisk 

Wszystkie stanowiska znajdujące się na Wystawie muszą być interaktywne. Za spełniające ten 

wymóg zostaną urządzenia, które prezentują co najmniej jeden z wymienionych typów 

interaktywności: 

a. manualną – stanowisko wymaga pracy rąk, 

b. ruchową – stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej, 

c. zmysłową – stanowisko wymaga wykorzystania zmysłów, 

d. intelektualną – stanowisko wymaga wykorzystania wiedzy Zwiedzających. 
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6.3 Wymagania dotyczące treści Wystawy, animacji, prezentacji multimedialnych, filmów i 

komunikatów ekspozycyjnych. 

6.3.1 Wszystkie stanowiska muszą posiadać komunikaty ekspozycyjne, umieszczone w 

bezpośrednim sąsiedztwie, wkomponowane w ich otoczenie. Stanowiska multimedialne – 

odpowiednio dobrane prezentacje multimedialne.  

6.3.2 Komunikaty oraz prezentacje multimedialne powinny być spójne pod względem rozwiązań 

graficznych i posiadać charakterystyczny wygląd, tożsamy z przyjętą koncepcją aranżacyjną. 

6.3.3 Komunikaty ekspozycyjne muszą być umieszczone bądź zamontowane w taki sposób, aby 

były dobrze widoczne i czytelne dla Zwiedzających.  

6.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści komunikatów w późniejszym okresie 

działalności, w związku z czym muszą być one wykonane w taki sposób, aby ich wymiana czy 

modyfikacja nie powodowała ingerencji w stanowiska. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

przekazał wszystkie komunikaty ekspozycyjne również w wersji elektronicznej, umożliwiającej 

modyfikację treści. 

6.3.5 Treść komunikatów ekspozycyjnych, animacji, filmów i prezentacji multimedialnych musi 

zawierać teksty naukowe i edukacyjne. Nie mogą znaleźć się w nich wyjaśnienia zjawisk czy 

procesów, które są sprzeczne z przyjętą wiedzą. Do treści Wystawy nie mogą zostać wprowadzone 

treści baśniowe ani paranaukowe, a także naruszające normy obyczajowe. 

6.3.6 Dobór treści komunikatów ekspozycyjnych musi być dostosowany do szerokiego grona 

odbiorców, ale bez pomijania podstaw wiedzy. Teksty muszą być napisane w sposób przystępny, 

prosty, z użyciem zrozumiałego słownictwa. Całość treści komunikatów ekspozycyjnych musi być 

przedstawiona w sposób uporządkowany i czytelny. 

6.3.7 Wszelkie inne teksty (np. komunikaty głosowe, instrukcje dotyczące sposobu wykonania 

doświadczenia na stanowiskach multimedialnych, quizy) muszą być dostępne dla gości w co 

najmniej trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. 

6.4 Wymagania dotyczące elementów Wystawy 

6.4.1 Wymagania ogólne dotyczące wszystkich elementów Wystawy: 

a. Wszystkie elementy Wystawy powinny być unikatowe, stworzone specjalnie na 

potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. 

b. Elementy Wystawy muszą pozostać sprawne mimo codziennego, wielokrotnego, 

masowego użytku. 

c. Elementy Wystawy, stanowiska przeznaczone do eksperymentowania, muszą być odporne 

na działania Zwiedzających zarówno te zgodne, jak i niezgodne z opisem zawartym w 

komunikacie ekspozycyjnym, czy instrukcji wykonania doświadczenia.  

d. Wszystkie elementy ruchome, wchodzące w skład stanowisk, elementy aranżacji i miejsca 

wypoczynku oraz niescalone ze stanowiskami w sposób trwały, muszą być zabezpieczone 

przed kradzieżą. 

e. Wszystkie poszczególne elementy Wystawy muszą być atrakcyjne wizualnie pod kątem 

wzornictwa i kolorystyki.  

f. Wymiary poszczególnych stanowisk powinny być optymalne, czyli dostosowane do 

sposobu funkcjonowania stanowiska, umożliwiające korzystanie z nich przewidzianej dla 

każdego urządzenia liczbie osób oraz będą uzasadnione usytuowaniem stanowiska na 

Wystawie i wielkością innych stanowisk. 

g. Sposób funkcjonowania stanowiska oraz sposób jego obsługi przez gości (zadania i 

aktywności) muszą ułatwiać zrozumienie prezentowanych treści merytorycznych, 

odzwierciedlać zjawiska występujące w naturze, pokazywać je w sposób, który zwiększa 

stopień zrozumienia prezentowanego zagadnienia, zaangażować gości w prowadzenie 

doświadczenia dzięki różnorodności i rodzajom wykonywanych czynności (praca rąk, 

całego ciała, wysiłek fizyczny lub zaangażowanie różnych zmysłów). 

6.5 Wymagania edukacyjne 

Najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest nauka poprzez zabawę i doświadczenie.  

Interaktywne stanowiska powinny jak najwierniej pokazywać zjawiska zachodzące w rzeczywistym 
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świecie, przy zachowaniu różnorodności sposobów prezentacji i rodzajów aktywności gości (nie 

stroniąc od tworzenia humorystycznej otoczki, dzięki której urządzenia do przeprowadzania 

eksperymentów staną się atrakcyjniejsze i lepiej zapadną w pamięć gości). Stanowiska opisane 

powyżej to urządzenia prototypowe.  

Wszystkie stanowiska, które będą wybudowane dla Wystawy, muszą być jej dedykowane – 

ich strona wizualna powinna być unikatowa, stworzona specjalnie dla Eksperymentatorium. 

6.5.1 Elementy Wystawy muszą być zaprojektowane w taki sposób, by ich odbiór przez osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności był jak najpełniejszy.  

6.5.2 Elementy Wystawy powinny być dostosowane do osób w różnym wieku i o różnych 

możliwościach intelektualnych, manualnych czy ruchowych. 

6.5.3 Różne stanowiska powinny być przeznaczone dla różnej liczby gości, od stanowisk z których 

korzysta się indywidualnie, przez stanowiska przeznaczone dla 2 lub 3 osób, po stanowiska 

dedykowane większej liczbie odbiorców. 

6.5.4 Stanowiska powinny pobudzać jak największą liczbę zmysłów. 

6.6 Wymagania techniczne i eksploatacyjne 

Zakłada się, że każdego dnia Eksperymentatorium może odwiedzić około 150 osób, a muzeum 

będzie otwarte dla Zwiedzających 6 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie. Powyższą informację 

należy uwzględnić przy planowaniu Wystawy pod kątem wymagań technicznych i 

eksploatacyjnych. 

6.6.1 Elementy Wystawy musza być trwałe i odporne na działania ze strony gości: 

a. Muszą pozostawać sprawne mimo codziennego, wielokrotnego i masowego użytku. 

b. Muszą być odporne na działania gości – zgodne i niezgodne z komunikatami ekspozycyjnymi i 

instrukcjami użycia stanowiska i wykonania doświadczenia. 

c. Musza być łatwe w utrzymaniu czystości, szczególnie w przypadku zamazania markerem, 

długopisem, farbą itp. 

6.6.2 Modyfikacja Wystawy nie może powodować wyłączenia z użytkowania całej przestrzeni. 

Należy uwzględniać możliwość usunięcia stanowiska lub jego części (w przypadku serwisu), bez 

szkody dla całości Wystawy (szczególnie w przypadku stanowiska Stacja diagnostyczna – gdy 

zaistnieje awaria jednego ze stanowisk, musi być możliwość doświadczania w pozostałej części 

Stacji). 

6.6.3 Zawartość Wystawy musi spełniać normy UE dotyczące światła i oświetlenia, również dla 

miejsca pracy. Źródła oświetlenia nie powinny oślepiać gości ani narażać ich oczu. W celu 

pełniejszego odbioru treści Wystawy i ze względu na częściowy brak naturalnego oświetlenia 

przestrzeni ekspozycyjnej należy rozważyć indywidualne oświetlenie elementów Wystawy. 

Oświetlenie ma eksponować najważniejsze elementy Wystawy, ale nie może zakłócać korzystania 

ze stanowisk. 

6.6.4 Elementy Wystawy muszą być wykonane w taki sposób, by przebywanie w przestrzeni 

wystawienniczej nie narażało Zwiedzających na niebezpieczeństwo oraz - aby ich użytkowanie 

było bezpieczne również dla osób nieprzeszkolonych lub bez pomocy Edukatora. 

6.6.5 Należy zapewnić drożne ciągi komunikacyjne między elementami Wystawy, które powinny 

być dostępne także dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

6.6.6 Materiały zastosowane do wykonania elementów Wystawy muszą posiadać atesty 

bezpieczeństwa i spełniać normy europejskie dla tego typu obiektów, być odporne na zużycie, 

zmywalne i łatwe w konserwacji. Zarówno w trakcie budowy, jak i montażu stanowisk na 

Wystawie, Wykonawca musi dokonać kontroli stanowisk pod względem bezpieczeństwa, przy 

pomocy specjalistycznej firmy, która wystawia certyfikat bezpieczeństwa po dokonaniu kontroli 

elementów Wystawy. Kontrola powinna odbyć się co najmniej trzykrotnie – po raz pierwszy 

podczas projektowania (omówienie działania, usytuowania urządzeń z inspektorem), w trakcie 

montażu wystawy oraz ostatecznie, po zamontowaniu wszystkich elementów. 

6.6.7 Materiały i rozwiązania techniczne zastosowane do wykonania elementów Wystawy, jak i 

ewentualne materiały eksploatacyjne powinny być ekologiczne i energooszczędne. 
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6.6.8 Konserwacja elementów Wystawy powinna być możliwa do prowadzenia siłami własnymi 

Zamawiającego. 

6.6.9 Wszelkie drzwiczki, szafki, czy inne elementy zamontowane jako część Wystawy, chroniące 

zainstalowany wewnątrz sprzęt, przeznaczone dla obsługi lub serwisowania elementów Wystawy, 

powinny być zaopatrzone w zamki z kluczami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze i 

klucze zapasowe. 

6.6.10 Wszelkie gniazda wtykowe, przewody łączące urządzenia, kable, itp. elementy muszą zostać 

odpowiednio zabezpieczone i ukryte przed wzrokiem Zwiedzających.  

6.6.11 Do każdego stanowiska należy przewidzieć wyprodukowanie części zapasowych, które 

mogą zostać wykorzystane do napraw, wykonywanych w trakcie trwania gwarancji przez 

przeszkolonych pracowników Zamawiającego.  

6.6.12 Funkcjonowanie Wystawy oraz wszystkich jej elementów jednocześnie, musi spełniać 

wymogi norm poziomu hałasu w miejscu pracy i miejscu użyteczności publicznej. 

6.6.13 Do każdego stanowiska należy przewidzieć zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych na 

czas rozruchu Wystawy. 

6.6.14 Wszystkie elementy wyposażenia muszą być zgodne ze standardem DCI oraz posiadać 

aktualną wersję certyfikatu potwierdzającą zgodność z w/w standardem.  

6.6.15 Zainstalowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać wymagane prawem atesty i 

certyfikaty – dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi, być zamontowane, potwierdzone i 

gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów. 
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ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY  …………. 

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 

Gmina Miasto Szczecin; Plac Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin; NIP: 851-030-94-10; 

REGON: 811684232.  

reprezentowaną przez: 

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  
ul. Niemierzyńska 18a;  

71 – 441 Szczecin,  

NIP: 851 - 29 - 50 - 306; REGON: 320140615,  

działające w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie pełnomocnictwa Gminy 

Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. 

reprezentowane przez:  

- Stanisława Horoszko - Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

 

a 

 

.....…………………………………………………………………………………….………......... 

 

reprezentowanym przez: 

1) ……………………… - ………………….. 

2) ……………………… - ………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania nr ……………. w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  zawarta została 

umowa następującej treści:  

 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i 

uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz 

wszelkich niezbędnych urządzeń i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem 

przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wystawy „Eksperymentatorium”, 

składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona zostanie 

na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a  , w Sali o powierzchni 186 

m2. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w następujących 

etapach: 

Etap I – sporządzenie i przekazanie dokumentacji projektowej 

1) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów graficznych poszczególnych elementów 

wystawy, w tym projektów stanowisk wystawienniczych oraz aranżacji przestrzeni wystawy. 

2) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów graficznych i wykonawczych elementów 

aranżacji przestrzeni wystawy, infografik, tablic informacyjnych itd. w tym projektów aranżacji 

miejsc edukacyjnego relaksu. 

3) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnego projektu graficznego komunikatów 

ekspozycyjnych, zawierających nazwę stanowiska, instrukcję skorzystania ze 

stanowiska/wykonania zadania oraz wszelkich dodatkowych informacji zawartych w 

komunikatach. 

4) Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnych projektów graficznych oraz 

scenariuszy tekstów i scenopisów aplikacji multimedialnych dla poszczególnych stanowisk.  

5) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu uaktualnionych wizualizacji stanowisk wraz z 

naniesionymi projektami komunikatów ekspozycyjnych oraz uaktualnionych wizualizacji całej 

wystawy, pokazujących wystawę z każdej strony, w oparciu o projekty o których była mowa w 

Załączniku nr 3 do umowy, po ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej o parametrach umożliwiających sporządzenie wydruków o wymiarach minimum 90 

cm x 60 cm bez pogorszenia ich jakości, wizualizacje należy przedłożyć na zasadach i w formach 

wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy.                                

6) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej wstawy, szczególnie: 

a. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści itp.); 

b. Projektów wykonawczych wystawy, jej poszczególnych elementów oraz specyfikację 

technicznego wykonania i odbioru, wraz z nazwami i celami działania stanowisk; 

c. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób mogących 

jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

d. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

e. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

7) Dostarczenie Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat systemu zarządzania 

wystawą. 

8) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu zawierającego ceny 

poszczególnych elementów wystawy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy oraz 
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wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (kosztorys należy 

sporządzić po ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego). 

9) Przekazanie Zamawiającemu informacji o przewidywanych rocznych kosztach eksploatacji 

wystawy. 

10) Przekazanie Zamawiającemu listy wszystkich elementów zapasowych przeznaczonych do 

wszystkich stanowisk wraz z ich liczbą. 

11) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów Systemu Identyfikacji Wizualnej 

wystawy w formie elektronicznej. 

Etap II – Wykonanie, dostawa i montaż elementów wystawy 

1) Stworzenie aplikacji przeznaczonych do stanowisk multimedialnych, tj. pełnego 

oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z animacjami, filmami oraz 

oprogramowaniem interaktywnym, zawierających treści przygotowane przez Wykonawcę, pod 

nadzorem Zamawiającego. Dla każdego stanowiska należy przygotować: 

a. Wszystkie aplikacje oraz wchodzące w ich skład prezentacje i inne użyte środki przekazu 

wraz ze scenopisem oraz specyfikacją ich treści; 

b. Projekty graficzne aplikacji, prezentacji, animacji; 

c. Treści tekstów, użyte w aplikacjach; 

d. Kupić i przekazać prawa do wykorzystywania na wystawie wszystkich materiałów, które nie 

zostały wytworzone przez Wykonawcę (np. zdjęcia, filmy, audycje itp.). 

2) Stworzenie komunikatów ekspozycyjnych dla wszystkich stanowisk, przygotowanych wg 

zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów. 

3) Dostarczenie Zamawiającemu treści komunikatów ekspozycyjnych, tekstów, zdjęć, grafik, 

aplikacji celem ich akceptacji oraz wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag 

Zamawiającego. 

4) Wykonanie wszystkich elementów wystawy wraz z aplikacją do zdalnego zarządzania wystawą, 

zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami. 

5) Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

wszystkich elementów wystawy oraz na podstawie wyników przeprowadzonych tekstów, 

wprowadzenie niezbędnych zmian. 

6) Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy wszystkich elementów wystawy przez 

certyfikowanego inspektora kontroli placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na 

podstawie uwag przygotowanych przez inspektora. 

7) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wszystkich elementów wystawy, przetestowanych i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, tj.: komunikatów ekspozycyjnych, stanowisk, 

elementów aranżacji przestrzeni Wystawy. 

8) Dostarczenie zaakceptowanych przez Zamawiającego wersji pełnego oprogramowania 

stanowisk multimedialnych, wraz z tekstami, animacjami, filmami, plikami dźwiękowymi, 

grami, quizami oraz innym oprogramowaniem multimedialnym w nich wykorzystanym, w 

formie umożliwiającej zmiany oprogramowania, a także dodawanie nowych filmów i animacji. 

Wykonawca powinien dostarczyć w szczególności: 

a. Listę wszystkich aplikacji użytych na stanowiskach oraz wchodzących w ich skład 

prezentacji i innych użytych środków multimedialnego przekazu wraz ze specyfikacją 

treści; 

b. Wszystkie wykorzystane teksty, filmy, zdjęcia, audycje, animacje, gry, quizy itp. W formie 

elektronicznej; 

c. Wszystkie programy komputerowe stworzone na potrzeby wystawy wraz z plikami 

źródłowymi w formie elektronicznej; 

9) Montaż, scalenie i uruchomienie wszystkich elementów wystawy zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Zamawiającego projektami. 

10) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy przez certyfikowanego inspektora kontroli 

placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag przygotowanych przez 

inspektora. 
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11) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy (na wybranych przez Zamawiającego, 

docelowych grupach odbiorców) oraz usunięcie niezbędnych usterek wynikających z 

przeprowadzenia tych testów. 

Etap III – dostawa dokumentacji powykonawczej, części zapasowych oraz przeszkolenie 

pracowników 
1) Dostawa części zapasowych, które mogą zostać wykorzystane do napraw wykonywanych w 

trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 

2) Dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych elementów wystawy na 

pierwsze sześć miesięcy jej prezentacji począwszy od dnia, w którym zostanie ona odebrana 

przez Zamawiającego. 

3) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wstawy, szczególnie: 

f. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści itp.); 

g. Projektów wykonawczych wystawy oraz jej poszczególnych elementów, wraz z nazwami i 

celami działania stanowisk; 

h. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób mogących 

jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

i. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

j. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

k. Listę napraw, które mogą wykonać przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy 

Zamawiającego, bez uszczerbku dla warunków gwarancji. 

4) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, zasad kontroli, serwisu i 

konserwacji poszczególnych elementów wystawy w języku polskim w wersji papierowej i 

elektronicznej oraz kwart gwarancyjnych. 

5) Przekazanie Zamawiającemu wyników wszystkich przeprowadzonych testów. 

6) Przeniesienie na Zamawiającego licencji oprogramowania, w tym aplikacji służącej do zdalnego 

zarządzania wystawą, a także praw autorskich do zdjęć, grafik, rysunków, tekstów, filmów i 

animacji oraz innego oprogramowania i utworów wykorzystanych we wszystkich elementach 

wystawy. 

7) Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności przedmiotu zamówienia z 

obowiązującymi przepisami oraz normami (elementy wystawy i aranżacji muszą spełniać 

europejskie normy bezpieczeństwa, a wszystkie użyte do ich produkcji materiały i urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności uwidocznione oznaczeniem CE lub 

deklaracje równoważne). 

8) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatu bezpieczeństwa użytkowania wystawy, sporządzonego 

przez certyfikowanego inspektora placów zabaw. 

9) Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w umowie. 

10) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, kontroli, konserwacji, serwisu 

wystawy, w stopniu umożliwiającym wykonywanie przez pracowników napraw, także w trakcie 

trwania gwarancji. Szkolenie dla grupy maksymalnie 20 osób będzie przeprowadzone w 

siedzibie Zamawiającego w języku polskim. Czas trwania szkolenia Wykonawca zaproponuje w 

harmonogramie. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:  

1) Oferta wykonawcy wraz z planem wystawy, wizualizacją, wizualizacją wszystkich stanowisk 

wraz ze skróconymi kartami stanowisk oraz spisem dodatkowych elementów aranżacji – 

stanowiące załącznik nr 1 do umowy; 

2) SWZ – stanowiące załącznik nr 2 do umowy; 

3) Koncepcja funkcjonalno – użytkowa – stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.  

4. Wszystkie wykonane eksponaty oraz pozostałe elementy powinny spełniać wymagania zawarte 

w dokumentach, o których mowa w ust.3.  
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5. Wykonane przez Wykonawcę elementy wystawy winny zostać zaprojektowane i wykonane 

specjalnie dla Zamawiającego, tj. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w 

Szczecinie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji prac, z uwzględnieniem podziału na 

wskazane w ust. 2 Etapy. Przedstawiony harmonogram będzie stanowił załącznik nr 4 do umowy. 

 

 § 2 

[TERMINY] 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach: 

a. Etap I – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

b. Etap II –5 miesięcy od zakończenia etapu I 

c. Etap III - 1 miesiąc od zakończenia etapu II 

3. Termin przewidywany na zapoznanie się przez Zamawiającego z projektami przedstawionymi 

przez Wykonawcę, zgłoszenie poprawek przez Zamawiającego oraz ostateczną akceptację 

projektów przez Zamawiającego, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektów do weryfikacji. 

4. Termin określony w ust. 3 obejmuje również termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i 

naniesienie wymaganych poprawek w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

Przewidywany czas wykonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej wynosi 

maksymalnie 14 dni, liczone od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca będzie ponosił pełną i całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili 

jej podpisania, aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na etapie realizacji umowy – w 

tym do uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Uwagi zgłaszane są przez 

Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail). 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o dalszym postępowaniu w przedmiocie uwzględnienia i 

dokonania poprawek w projekcie, wykonaniu wystawy lub dokumentacji powykonawczej. 

4. Wykonawca oświadcza, że każdy z elementów Wystawy nie jest obarczony żadnymi prawami 

osób trzecich, w tym również żadnymi prawami wynikającymi z prawa autorskiego i praw 

pokrewnych.  

5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy:  

1) Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

uzgodniony przez Strony „Harmonogram rzeczowo – finansowy” sporządzony na podstawie 

złożonej oferty, zawierający terminy realizacji poszczególnych robót. Harmonogram, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i stanowić 

będzie podstawę wzajemnych rozliczeń miedzy Stronami. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz wykonaniem Wystawy, sporządzeniem dokumentacji 

powykonawczej oraz organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych 

umową. 

3) W przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zamówienia 

zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru autorskiego oraz do koordynacji 

wszelkich prac zleconych Podwykonawcy. 

4) W wypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom pozostaje on nadal wobec Zamawiającego w pełni odpowiedzialny za 
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wykonanie przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawca przeniósł na 

Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych przez niego w ramach 

powierzonej do wykonania części zamówienia. 

6) Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami muszą być zgodne, co do treści z 

niniejszą umową. 

7) Podwykonawca nie może powierzyć przedmiotu umowy dalszemu podwykonawcy. 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców, tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. 

9) Wykonawca oświadcza, iż wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania 

przedmiotu zamówienia posiadać będą wymagane atesty bezpieczeństwa i spełniać normy 

europejskie (znak CE), dla tego typu obiektów, być odporne na zużycie, zmywalne i łatwe 

w konserwacji. 

10) Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie, za których 

wystąpienie odpowiada Wykonawca. 

11) Wykonawca zapewni, że będzie wykonywał przedmiot umowy z wykorzystaniem osób 

posiadających niezbędne doświadczenie stosowne do rozmiaru i charakteru prac oraz 

zgodne z wymogami określonymi w SWZ. 

 

§ 4 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej umowy: 

1) terminowa zapłata należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy, 

2) dokonywanie odbiorów, 

3) udzielanie Wykonawcy w formie pisemnej wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej 

umowy. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące. 

 

§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie złotych 

brutto: ………………………. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości ….%, w tym: 

1) Za Etap I: ……….zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym 

podatek VAT w wysokości ….%, 

2) Za Etap II: ………zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym 

podatek VAT w wysokości ….%, 

3) Za Etap III: ……...zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym 

podatek VAT w wysokości ….%. 

2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. Podstawą wystawienia: 

1) faktur częściowych jest podpisany przez Strony protokół częściowy odbioru robót;  

2) końcowej jest podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót. Faktura końcowa 

uwzględnia uprzednio wystawione i zapłacone faktury częściowe.  

3) Płatność dokonana będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót 

(częściowego lub końcowego) na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze, 

który to rachunek bankowy znajduje się w wykazie podatników vat czynnych, tzw. „białej 

liście podatników”. 
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5. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wykonawcy 

wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze/fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest 

rachunek VAT. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie). 

7. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 8 

jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w  ust. 5. 

2) Podzieloną płatność tzw. „split payment” stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kar, 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub 

objęte odwrotnym obciążeniem. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności tzw. „split payment”. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

10. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy: 

 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2. Osobami posiadającymi wymagane skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

Umowy są: 

1) ......................................................................... – Architekt 

2) ......................................................................... – Projektant inżynier 

3) ......................................................................... – Projektant odpowiedzialny za projekt 

graficzny wystawy 

4) ......................................................................... – Grafik komputerowy odpowiedzialny 

za grafikę 3D wystawy 

5) ......................................................................... – Programista systemów sterowania 

wystawy 

6) ......................................................................... – Konsultant merytoryczny projektu 

7) ......................................................................... – Koordynator projektu odpowiedzialny 

za zarządzanie wykonaniem zamówienia 

      (imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie 

osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 



 

72 | S t r o n a  

 

6. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, które 

spełniają minimalne poziomy zdolności określone w SWZ na potrzeby spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań.  

8. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 

którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy 

wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie 

wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 

wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 

członka personelu Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1.  

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

11. Czynności określone w ust. 8 - 10 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu  

do Umowy. 

 

§ 7 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca  jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy opłaconej 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 

zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj.  OC. 

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany Wykonawca, na co 

najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi 

Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek 

po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była 

zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której 

mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest 

to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający z przedłużonego terminu 

realizacji umowy. 

 

§ 8 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w §1. 

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, początek licząc od daty końcowego odbioru umowy.  

2. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 

przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych elementów. 

4. Warunki gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej umowie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, w 

każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem,  faksem lub 

mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w miejsce 

wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, 

nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 

7. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne. Okres 

rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być również 

usunięte wady, które ze względu na swój charakter muszą być usunięte natychmiast (w 

szczególności w przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia) a usunięcia wady 

przez osobę trzecią będzie szybsze niż przez Wykonawcę.  

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 9 

[ODBIORY] 

1. Wykonane prace będą podlegały następującym odbiorom: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe będą miały miejsce po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Odbiorowi podlegać będą zakończone Etapy 

zgodnie z poszczególnymi pozycjami Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczy termin odbioru częściowego. 

Termin ten nie może być późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.  

4. Odbiór częściowy nastąpi protokołem częściowym podpisanym przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie (listem, faksem 

lub mailem – biuro@muzeumtechniki.eu ). 

6. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru końcowego nie późniejszy niż 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.  Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi nie 

później niż 10 dni roboczych po jego rozpoczęciu. 

7. W dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszelkie dokumenty służące 

ocenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
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8. Czynności odbioru końcowego zakończy podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, w szczególności stwierdzone w 

trakcie odbioru wady wraz z terminem ich usunięcia. Protokół końcowy zostanie podpisany 

przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania czynności odbiorowych także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady  będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na wady w 

protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa zastępczego oraz kar 

umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie 

Przedmiotu umowy  zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru 

Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu 

odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy 

wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

 

§ 10 

[PRAWA AUTORSKIE] 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wynikiem jego twórczości, stanowi utwór w 

rozumieniu prawa autorskiego. 

2. Utwór ten nie narusza praw autorskich innych osób. Wykonawca oświadcza, że korzystanie 

przez Zamawiającego z utworów określonych w ust. 1, nie spowoduje naruszenia praw osób 

trzecich, w szczególności ich praw autorskich. 

3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

zamówienia oraz jego fragmentów określonego w Umowie w zakresie wszystkich znanych pól 

eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalania   i   zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką,   w  tym   m.in.   drukiem,   na   

kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

2) wprowadzania do obrotu, 

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, 

4) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), 

5) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 

6) wystawiania, 

7) wyświetlania, 

8) użyczania lub najmu, 

9) dzierżawy, 

10) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną, 

11) nadawania za pośrednictwem satelity, 

12) równoczesnego  i  integralnego  nadawania  (emitowania) dzieła,   

13) zmiany i wszelkiej modyfikacji. 

4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy (nośników 

materialnych) przedmiotu umowy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania 

autorskiego prawa zależnego, w szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania zmian 

i opracować przedmiotu umowy i swobodnego rozporządzania tak powstałymi utworami. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie lub po etapie 

projektowania Wykonawca z momentem otrzymania zapłaty przekazuje Zamawiającemu 

autorskie prawa majątkowe do wykonanych projektów. Wynagrodzenie Wykonawcy w 

wysokości proporcjonalnej do ilości wykonanych prac projektowych, liczone od wysokości 

wynagrodzenia przypadającego za wykonanie projektów w ramach danej Wystawy, obejmuje 

również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych 

projektów. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z momentem dokonania zapłaty. 

6. W przypadku, gdy do prawidłowego korzystania z dzieła konieczne jest posługiwanie się 

oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich, Wykonawca zobowiąże się zapewnić 

Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną bezpłatną, bezterminową licencję upoważniającą do 

korzystania z oprogramowania w ramach wynagrodzenia umownego. 

 

§ 11 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na 

niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

1) za zwłokę w wykonaniu danego etapu prac – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 

1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 

termin do usunięcia wad i usterek; 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 

ust. 1 umowy; 

4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 16 Umowy to jest zatrudnienia na umowę o 

pracę osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać pracę pod kierownictwem 

innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – za 

każdy rozpoczęty  dzień pracy takiej osoby w wysokości 50 zł; powyższa kara będzie 

naliczana oddzielnie za każdą osobę wykonującą pracę, a niezatrudnioną przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 

1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od 

Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 

12. 

6. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 

przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

7. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

8. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 12 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, słownie: 

……………………………00/100 w formie ……………..  

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie umowy i odpowiadająca 70% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od 

daty odbioru końcowego robót. 

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

 

§ 14 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, w przypadku: 

1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 

2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 

mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania zrealizowanej części umowy; 

5) realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu; 

6) nie wykonywania obowiązków w zakresie posiadania i utrzymywania ciągłości 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub nie przedstawiania dowodów na 

zawarcie takich umów, stosownie do treści § 7 Umowy; 

7) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek 

formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z 

Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać 

zrealizowane w terminie określonym w § 2 Umowy powiększonym o 6 miesięcy. 

 

§ 15 

[ZMIANA UMOWY] 



 

77 | S t r o n a  

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do 

dokonania odbiorów; 

b) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie 

powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy, w tym 

również wynikające z wprowadzonych przez Zamawiającego zmian do projektów, 

c) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 

energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, sytuacje kryzysowe (stan wyjątkowy, 

stan zagrożenia epidemicznego itp.) wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron 

lub których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe 

były do przewidzenia nie można było im zapobiec, 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-b, 

może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu 

realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 Umowy. 

2) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a 

także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy, 

3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności 

z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich 

wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy 

czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Zamawiający ma prawo 

ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego 

rzeczoznawcy; 

4) zmiany w zakresie rodzaju mających zostać wykonanych przez Wykonawcę eksponatów 

Wystawy - w ilości nie większej niż 5 (pięć) eksponatów z opisanych w Rozdziale 2 

SWZ. Zmianę umowy w powyższym zakresie uzasadniają w szczególności następujące 

okoliczności: 

1) w miejsce opisanych w Rozdziale 2 SWZ Wykonawca zaproponuje stanowiska 

wpisujące się w większym stopniu w cel i charakter Wystawy, niż stanowiska wskazane 

przez Zamawiającego; 

2) konieczność dokonania zmiany stanowiska wyniknie podczas wykonywania 

projektów lub na dalszym etapie i spowodowana będzie wymogami konstrukcyjnymi, 

technicznymi lub względami bezpieczeństwa. Dokonanie powyższych zmian jest 

możliwe z zastrzeżeniem, że w przypadku powstania oszczędności wynikłych z zamiany 

stanowisk na inne, Wykonawca wskaże sposób wykorzystania oszczędności celem 

wzbogacenia pozostałych elementów Wystawy lub wykonania innych dodatkowych 

elementów Wystawy. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę stanowiska 

okażą się droższe niż wymienione w Rozdziale 2 SWZ, wzrost kosztów obciąży 

Wykonawcę i nie spowoduje zmiany kwoty całkowitego wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu Umowy. 

5) zmiana polegająca na: 

a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, 

który nie został wskazany w ofercie; 
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b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 

(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  

- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji 

dotyczących wykonywania wskazanego zakresu przez podwykonawców (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu), 

6) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie zgodnie z §6 Umowy; 

7) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w 

trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług VAT.  

3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 

wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  

4. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 

zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli 

strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie 

przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

5. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a 

także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność 

przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany 

weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem 

wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 15¹ 

[ZMIANA UMOWY Z UWAGI NA COVID-19] 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w 

zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu 

płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z 

występowaniem COVID-19. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub 

nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, 
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których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których 

mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych m.in. sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów produktu 

lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w 

tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19  

o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z 

wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania 

skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 
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8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest 

związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią 

zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, 

czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy 

lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej 

umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 

zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z 

innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 

okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia, o którym mowa w tym ustępie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem 

ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe 

zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 

okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po 

dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

14. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych 

terminów. 

 

§ 16 

[KLAUZULA INFORMACYJNA RODO] 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i świadomość, że podpisanie niniejszej umowy daje 

podstawę prawną przetwarzania danych Zamawiającemu oraz Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, którzy jednocześnie są Administratorami Danych Osobowych tj. 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z siedziba przy ul. 

Niemierzyńskiej 18A oraz Gmina Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1 w 

Szczecinie, na podstawie przepisów RODO (jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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), w szczególności z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnionym 

interesem, na który powołują się administratorzy danych jest w tym zakresie wykonywanie 

obowiązków ustawowych wynikających z prawa krajowego, między innymi: windykacja 

należności i prowadzenie postępowań sądowych, dla celów związanych zawarciem, wykonaniem 
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i rozwiązaniem niniejszej umowy. 

2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, dla których dane osobowe zostały uzyskane lub do których są przetwarzane. 

Podstawowym okresem jest okres obowiązywania umowy, a dalej okres wskazany przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego bądź okres przedawnienia roszczeń z tytułu niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że został poinformowany o nazwach i siedzibach 

administratorów danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane oraz udostępniane,  

a także o prawie wglądu i dostępu do nich (ich treści) oraz ich poprawiania, sprostowania,  

a nadto oświadcza, że w/w dane podano dobrowolnie oraz, że ma prawo do wniesienia skargi do  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy lub organy 

egzekucyjne uprawnione na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na 

administratorze danych osobowych obowiązków. Dane te nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 

też nie będą profilowane. 

 

§ 17 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ SANKCJĘ 

Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ] 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 

pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności tj. 

czynności związane z pracami transportowymi, montażowymi, instalacyjnymi, wykonywanymi 

pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oraz 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

lub innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego 

w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel 

Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie 
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umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej zgodnie z 

§11 ust. 2 pkt. 4 Umowy, a także uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na 

usunięcie tych naruszeń. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 18 

[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, 

sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawach Autorskich i prawach pokrewnych  oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

§ 20 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

 

§ 21 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego 

 

 

 

SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ZATWIERDZAM 

 

 

                                                                  

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

                  /Zamawiający/ 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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