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I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji)
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 110/2018
Adres Zamawiającego: ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń
NIP Zamawiającego: 9562337347
REGON Zamawiającego: 380713458
Strona internetowa Zamawiającego: www.muzeumpit.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwana dalej: „Ustawą Pzp”.

2.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

3.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa
ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.

4.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej przy
użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/386626
Jednakże Zamawiający, działając na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp
odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert
wyłącznie w zakresie obejmującym przełożenie przez Wykonawcę próbki, o której mowa
w rozdziale XVIII SIWZ ocenianej w kryterium oceny ofert „jakość” (tj.: (i) część graficzna
w postaci 4 (czterech) sztywnych plansz oraz (ii) część opisowa w postaci zeszytu
w formacie A3).

III.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie
i uruchomienie aranżacji wystawy stałej w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana
Pawła II (w organizacji) w Toruniu.
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2.

3.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
79930000-2

Specjalne usługi projektowe

92312000-1

Usługi artystyczne

71200000-0

Usługi architektoniczne i podobne

71242000-0

przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

79530000-1

Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

39154000

Sprzęt wystawowy

39151000

Meble różne

39154100

Szafki wystawowe

45421141

Instalowanie przegród

45421140

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421146

Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152

Instalowanie ścianek działowych

45421153

Instalowanie zabudowanych mebli

45421160

Instalowanie wyrobów metalowych

45422100

Stolarka drewniana

79811000

Usługi drukowania cyfrowego

79822000

Usługi składu

79822500

Usługi projektów graficznych

31527260

Systemy oświetleniowe

32321200

Urządzenia audiowizualne

32322000

Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321300

Materiały audiowizualne

32342000

Urządzenia głośnikowe

32417000

Sieci multimedialne

48781000

Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

48783000

Pakiety oprogramowania do zarządzania zawartością

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
a)

opracowanie projektu ekspozycji stałej,

b)

opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji stałej,

c)

pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do wystawy, archiwaliów,
dokumentów, archiwalnych nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji,

d)

kompleksowe wykonanie wszystkich elementów wystawy, zgodnie z opracowaną w
tym celu dokumentacją projektową i techniczną oraz wytycznymi do realizacji
i dostawy przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wykonanie architektury wnętrza
(scenografia wystawy), dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych,
wykonanie stanowisk multimedialnych, dostawa, instalacja i uruchomienie
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oprogramowania multimediów, dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia
wystawy, wykonanie i montaż grafik, wykonanie, instalacja i uruchomienie
zawartości mediów (w tym m.in. animacje, filmy, nagrania dźwiękowe), napisanie
tekstów,
e)

wykonanie innych elementów zgodnie z dokumentacją wykonawczą wystawy.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.
równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się
zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub
szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu,
metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć
metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów,
jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz
funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom,
technologiom itp. opisanym w SIWZ.

IV.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 –
10 Ustawy Pzp.

2)

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, a w szczególności
posiadają zdolność techniczną i zawodową, tj.:
a)

wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
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(i)

opracował – dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem
dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub wystawienniczym prezentowaniem
treści historycznych – co najmniej dwie usługi napisania scenariusza wystawy,
w tym minimum jednego dotyczącego wystawy stałej,

(ii)

zaprojektował – dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem
dzieł
sztuki,
eksponatów
historycznych
lub
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej dwie
ekspozycje stałe, w tym przynajmniej jedną o powierzchni min. 500 m²,

(iii)

zrealizował - w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem
dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub wystawienniczym prezentowaniem
treści historycznych:


co najmniej jedną ekspozycję o tematyce związanej z Janem Pawłem II
lub o tematyce związanej z duchowością chrześcijańską,



co najmniej jedną ekspozycje o tematyce historycznej związane z historią
Polski do roku 1939 r.,



co najmniej jedną ekspozycję o tematyce związanej z martyrologią narodu
polskiego w okresie II wojny światowej,



co najmniej jedną ekspozycję o tematyce historycznej związane z historią
Polski po roku 1945 r.,

w tym przynajmniej jedna z wyżej wymienionych realizacji dotyczyła wystawy stałej,
w skład której wchodziły co najmniej: aranżacja wnętrza (scenografia wystawy),
opracowanie grafiki, wykonanie treści multimedialnych (kontentu) dla stanowisk
multimedialnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia więcej niż jednego z ww.
warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia.
Przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z
założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat.
b)

wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

(i)

jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc
funkcję Kierownika merytorycznego projektu. Doświadczenie zawodowe:


opracował (jako autor lub współautor) minimum dwa scenariusze
ekspozycji dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych



koordynował prace zespołu merytorycznego (m.in. w zakresie doboru
eksponatów do wystawy, doboru ikonografii m.in. fotografii, archiwaliów,
materiałów audio i video, pisania tekstów do wystawy) co najmniej
dwóch wystaw, w tym minimum jednej wystawy stałej – dla muzeum lub
innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki,
eksponatów historycznych lub wystawienniczym prezentowaniem treści
historycznych;
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(ii)

(iii)

jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc
funkcję Kierownika artystycznego projektu. Doświadczenie zawodowe:


zaprojektował (samodzielnie lub był członkiem zespołu projektującego)
co najmniej pięciu ekspozycji, w tym minimum dwóch ekspozycji stałych
- dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł
sztuki,
eksponatów
historycznych
lub
wystawienniczym
prezentowaniem treści historycznych



koordynował prace zespołu realizującego, bądź pełnił nadzór autorski
nad realizacją minimum pięciu ekspozycji, w tym minimum dwóch
ekspozycji stałych - dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych;

jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc
funkcję projektanta. Doświadczenie zawodowe:


(iv)

jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc
funkcję specjalisty ds. grafiki. Doświadczenie zawodowe:


(v)

zaprojektował samodzielnie lub był członkiem zespołu projektującego
infrastrukturę muzealną, dla co najmniej dwóch ekspozycji, w tym
minimum jednej ekspozycji stałej – dla muzeum lub innej instytucji
zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów
historycznych
lub
wystawienniczym
prezentowaniem
treści
historycznych.

zaprojektował samodzielnie lub był członkiem zespołu projektującego
opracowanie graficzne do co najmniej dwóch ekspozycji, w tym
minimum jednej ekspozycji stałej – dla muzeum lub innej instytucji
zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów
historycznych
lub
wystawienniczym
prezentowaniem
treści
historycznych

jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc
funkcję specjalisty ds. multimediów. Doświadczenie zawodowe:


zaprojektował samodzielnie lub był członkiem zespołu projektującego
system multimedialny dla co najmniej dwóch ekspozycji, w tym minimum
jednej ekspozycji stałej - dla muzeum lub innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub
wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej ww.
funkcji.
Przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną
z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat.
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2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte we właściwych dokumentach, wyszczególnionych w rozdziale VII i
rozdziale VIII SIWZ. Z treści dokumentów przedstawionych przez wykonawcę musi
jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnia. Zamawiający
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który nie
wykaże spełnienia powyższych warunków.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIAJĄ
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGAJĄ
WYKLUCZENIU (DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO OFERTY)

1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2.

Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz, wykonawca składa Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako: JEDZ) sporządzony zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, JEDZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
JEDZ musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)

Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia
oferty w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tej czynności
pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w oryginale lub w formie
sporządzonego przez notariusza odpisu.
Dokument musi zostać złożony w formie elektronicznej i musi zostać
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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3)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołuje się
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia
publicznego – jeżeli dotyczy.
Dokument musi zostać złożony w formie elektronicznej i musi zostać
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4)

VIII.

1.

2.

Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz.

WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
– NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, do złożenia:
1)

wykazu usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie
– zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmioty, na rzecz których usługi były wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny,
o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy.

2)

wykazu osób, o których mowa w części VI ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ, które będą
skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz informacją o podstawie, zgodnie z którą wykonawca
dysponuje tymi osobami - zgodnie wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, do złożenia:
1)

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
(1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa
informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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(2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej składa
dokument, o którym mowa zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

3)

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

3.

W celu wykazania braku podstawy wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której
mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje za pośrednictwem platformy
zakupowej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

4.

UWAGA – wymagane jest podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
każdego oświadczenia i dokumentu wymienionego w niniejszym rozdziale.
Również poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1261) jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub
oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
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5.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3a Ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy Pzp.

9.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu, składa każdy z wykonawców oddzielnie.

IX.

POLEGANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI
INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

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

2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

3.

Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
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4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:

X.



zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub



zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 1
Ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

2.

W razie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 1
Ustawy Pzp, warunki określone w części VI pkt 1 SIWZ, mogą zostać spełnione przez
jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

3.

Jeżeli Zamawiający wybierze ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, treści umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

XI.

PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy
udziale podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania w JEDZ firm
podwykonawców.
W przypadku, gdy na dzień składania ofert dane podwykonawców nie są znane
Wykonawca powinien zaznaczyć tę okoliczność w Formularzu oferty.

3.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia wobec podwykonawcy.
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4.

Pozostałe warunki dotyczące podwykonawców (w tym m.in. zmiana, zgłaszanie,
odpowiedzialność za działania podwykonawców) zostały określone w załączniku nr 2 do
SIWZ.

XII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Jacek
Raczko, mail: j.raczko@muzeumpamiecitozsamosc.pl

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem
platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/386626

3.

Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej i formularza „wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) korespondencji
przyjmuje się datę jej przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez
kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

4.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom wszelkie informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem ww. platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany SIWZ, zmiany terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na platformie
zakupowej w sekcji „Komunikaty”.

5.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
musi posiadać konta na ww. platformie zakupowej.

6.

Instrukcja korzystania z ww. platformy zakupowej, w szczególności w zakresie
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej jest
dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcja

7.

W przypadku pytań i wątpliwości Wykonawcy mają możliwość skorzystania z pomocy
Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem
składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy. Centrum
Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium, w kwocie: 400 000,00 PLN
(słownie: czterysta tysięcy złotych i 0/100).

2.

Dopuszczalne formy wadium:
a)

w pieniądzu,
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b)

poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancja bankowa,

d)

gwarancja ubezpieczeniowa,

e)

poręczenie udzielane 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.

3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy
Zamawiającego: 68 1130 1075 0002 6182 2320 0002, z dopiskiem „Wadium w
postępowaniu nr MUZEUM/WW/01/2020”.

4.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

6.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres
związania ofertą. Ponadto, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

7.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.

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

10.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.

11.

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

12.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

13.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji
bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
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XIV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu.

4.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o której mowa w
ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

5.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona przy użyciu platformy zakupowej
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/386626
w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do g. 10.00.
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformie zakupowej
poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została
złożona.
3. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, odstąpił
od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu części oferty w
postaci próbki ocenianej w ramach kryterium oceny „jakość” - próbkę należy złożyć za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, w zamkniętym opakowaniu/kopercie - w terminie do dnia
20 listopada 2020 r. do g. 10.00 - siedzibie:
Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
ul. Hoża 59a lok. 1B, 00-681 Warszawa
4. Opakowanie/kopertę, o której mowa w ust. 3 należy oznaczyć:
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji), ul. Droga
Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, Oferta na „Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej na
rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)”, Nie
otwierać przed dniem 20 listopada 2020 r., godz. 11:30.
5.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z ww. platformy zakupowej, a w szczególności za sytuację, gdy
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert wskutek
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złożenia oferty niezgodnie ze wskazówkami Zamawiającego (np. oferta zostanie złożona
poprzez zakładkę „wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5.

Otwarcie ofert złożonych przy użyciu platformy zakupowej nastąpi w dniu 20 listopada
2020 r., o godz. 10.30. Przy czym, jawne otwarcie próbek nastąpi w dniu 20 listopada
2020 r., o godz. 11.30 w siedzibie wskazanej w pkt 3.

XVI.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
Warunki ogólne:
1)

każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku
polskim, złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania
alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego wykonawcę. Oferta powinna być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem nieważności.

2)

ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ oraz zgodnie ze
wzorem formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

3)

oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania
wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej co najmniej cenie oferty
lub wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument,
z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty
w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tej czynności pełnomocnikowi
lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Dokument musi zostać złożony w oryginale lub w formie
sporządzonego przez notariusza odpisu. Dokument musi zostać złożony
w formie elektronicznej i musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

4)

XVII.
1.

Jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca, winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji
w złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zamawiający informuję, iż na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 86 100 000,00
złotych brutto (co stanowi 70 000 000,00 netto powiększone o podatek od towarów
i usług w wysokość 23%).
W przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższała powyższą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
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sfinansowanie zamówienia - zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty - o ile uzyska takie środki od instytucji finansującej.
2.

Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.

3.

Cena oferty musi wynikać z formularza ofertowego (Załącznik nr 7 do SIWZ)
i obejmować wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: cenę
przedmiotu umowy, koszty zakupów eksponatów, cła, koszty transportu, ubezpieczenia,
rozładunku, montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demontażu,
nadzór techniczny nad wystawami, zysk wykonawcy, wymagane przepisami prawa
obciążenia fiskalne.

4.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie
rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

5.

W przypadku wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym
postępowaniu, Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie ceny
jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.

6.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując wartość bez kwoty podatku.

XVIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

2.

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

3.

Kryterium

Waga (%)

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

40%

Jakość

60%

Kryterium „Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”
Liczba punktów w przypadku kryterium „Cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia”, zostanie wyliczona odpowiednio według następującego wzoru:
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𝑪 = 𝟏𝟎𝟎 𝐱

𝐂 (𝐦𝐢𝐧. )𝒙 𝟒𝟎%
𝐂 (𝐢)

gdzie:
C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „Cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia”
C (min.) – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
C (i) – cena brutto oferty badanej
4.

Kryterium „Jakość”
W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał przygotowaną przez Wykonawcę
część graficzną oraz część opisową wystawy. Ocenie będzie podlegała próbka złożona
w wersji papierowej przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowo Zamawiający wnosi o załączenie do oferty próbki w wersji
elektronicznej – przy czym, brak próbki w wersji elektronicznej nie stanowi podstaw do
odrzucenia oferty wykonawcy. Wersja elektroniczna próbki nie będzie oceniana w
ramach kryterium oceny ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy próbką złożoną w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – Zamawiający weźmie pod uwagę próbkę
w wersji papierowej.
Brak złożenia próbki w wersji papierowej na dzień składania ofert bądź złożenia próbki
papierowej niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. Próbka papierowa nie podlega
uzupełnieniu.
WYMAGANIA PRÓBKI PODLEGAJĄCEJ OCENIE:
Próbka powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy.
Część graficzną należy przygotować w postaci 4 (czterech) sztywnych plansz,
naklejonych na lekki podkład, w formacie 100x70 cm każda, w układzie poziomym.
W części graficznej należy zawrzeć:
1. na planszy nr 1 - rzut ogólny wystawy z podziałem na części tematyczne oraz
wytyczoną ścieżką zwiedzania.
2. na planszy nr 2 - rysunki, perspektywy lub wizualizacje w dowolnej ilości i w dowolnej
skali, przedstawiające elementy ekspozycji w obszarze wystawowym na parterze,
wybranym przez Wykonawcę na część ekspozycji dotyczącą początków państwa
polskiego (z wyłączeniem Chrztu Polski), tj. do 1410 (z wyłączeniem Bitwy pod
Grunwaldem).
Na potrzeby przygotowania planszy wskazuje się następujące tematy (wydarzenia
historyczne, ważne postaci, idee) bazowe:
Chrzest Polski. Rok 1000 – Zjazd Gnieźnieński i powstanie metropolii w Gnieźnie.
Kształtowanie granic i budowanie państwa polskiego. Święci patroni: Wojciech
Sławnikowic i Stanisław ze Szczepanowa. Etos rycerza średniowiecznego.
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Zamawiający wymaga, aby wśród elementów wystawy pokazanych przez Wykonawcę
w tej części zadania znalazły się także opracowania stanowisk przeznaczonych dla
dzieci.
3. na planszy nr 3 - rysunki, perspektywy lub wizualizacje w dowolnej ilości i w dowolnej
skali przedstawiające elementy ekspozycji w obszarze wystawowym na parterze,
wybranym przez Wykonawcę na część dotyczącą I Rzeczypospolitej i obyczajów
szlachty polskiej (z wyłączeniem Wiktorii Wiedeńskiej). Na potrzeby przygotowania
planszy wskazuje się następujące tematy (wydarzenia historyczne, ważne postaci, idee)
bazowe:
Przywileje szlacheckie. Fundamenty sarmatyzmu: Aurea libertas i mores maiorum.
Rzecz pospolita – rzecz wspólna: kultura sarmacka jako źródło tradycji obywatelskich.
Wolna elekcja. Szlachcic ziemianin i wojownik. Wielkie bitwy Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Venimus, vidimus.
Zamawiający wymaga, aby wśród elementów wystawy pokazanych przez Wykonawcę
w tej części zadania znalazły się także opracowania stanowisk przeznaczonych dla
dzieci.
4. na planszy nr 4 – rysunki, perspektywy lub wizualizacje w dowolnej ilości i w dowolnej
skali przedstawiające elementy ekspozycji w obszarze wystawowym na II piętrze,
wybranym przez Wykonawcę na część dotyczącą II wojny światowej (1939-1945). Na
potrzeby przygotowania planszy wskazuje się następujące tematy (wydarzenia
historyczne, ważne postaci, idee) bazowe:
Pakt Ribbentropp-Mołotow. Atak niemiecki - 1 września 1939 r. Wkroczenie Armii
Radzieckiej do Polski - 17 września 1939 r. Współpraca okupantów - układ niemieckosowiecki o granicy i przyjaźni z 28 września 1939 r. Okupacja niemiecka i sowiecka.
Eksterminacja i prześladowania Polaków. Niemieckie obozy koncentracyjne na terenie
okupowanej Polski i ziemiach wcielonych do Rzeszy. Auschwitz-Birkenau - narzędzie
terroru wobec ludności krajów podbitych przez Rzeszę. Rotmistrz Witold Pilecki zapomniany bohater obozu Auschwitz. „Nie ma większej ofiary niż gdy kto oddaje życie
za przyjaciół swoich” - św. Maksymilian Kolbe.
Polacy narażający życie udzielając schronienia i pomocy Żydom.
Polacy w obozach i więzieniach ZSRS. Miejsca Kaźni - cmentarze (Smoleńsk- Katyń,
Charków-Piatichatki, Kalinin (Twer) - Miednoje).
Ruch oporu w okupowanej Polsce. Rola i znaczenie Polskiego Państwa Podziemnego
pod okupacją niemiecką i sowiecką. Armia Krajowa. Powstanie Warszawskie. Rząd
polski z siedzibą w Londynie. Polacy na frontach świata.
Część opisową należy przygotować w postaci zeszytu w formacie A3, w formie
pisemnej, w języku polskim, dowolnie oprawionym, z ponumerowanymi stronami,
o objętości nie większej niż 25 stron. W części opisowej należy przedstawić:


objaśnienie zawartości planszy nr 1 składającej się na część graficzną oraz opis idei
całej ekspozycji.



objaśnienie zawartości planszy nr 2 składającej się na część graficzną.
Zamawiający wymaga, aby dołączony opis planszy nr 2 zawierał:



opis rozwiązań plastycznych,
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ideę przewodnią przedstawianego fragmentu wystawy i koncepcję włączenia jej
w narrację całej wystawy (kontekst, związek z myślą przewodnią wystawy),



wyjaśnienie, jak przedstawiany fragment wystawy wiązać się będzie z postacią Jana
Pawła II i sposobem prowadzenia narracji z jego perspektywy,



opis stanowisk dla dzieci zaprojektowanych w tym fragmencie wystawy,



propozycję wyboru eksponatów przeznaczonych do tej części wystawy,



opis użycia multimediów wraz z propozycją doboru konkretnych urządzeń audio
i video.



objaśnienie zawartości planszy nr 3 składającej się na część graficzną.
Zamawiający wymaga, aby dołączony opis planszy nr 3 zawierał:



opis rozwiązań plastycznych,



ideę przewodnią przedstawianego fragmentu wystawy i koncepcję włączenia jej
w narrację całej wystawy (kontekst, związek z myślą przewodnią wystawy),



wyjaśnienie, jak przedstawiany fragment wystawy wiązać się będzie z postacią Jana
Pawła II i sposobem prowadzenia narracji z jego perspektywy,



opis stanowisk dla dzieci zaprojektowanych w tym fragmencie wystawy,



propozycję wyboru eksponatów przeznaczonych do tej części wystawy,



opis użycia multimediów wraz z propozycją doboru konkretnych urządzeń audio
i video.



objaśnienie zawartości planszy nr 4 składającej się na część graficzną
Zamawiający wymaga, aby dołączony opis planszy nr 4 zawierał:



opis rozwiązań plastycznych,



ideę przewodnią przedstawianego fragmentu wystawy i koncepcję włączenia jej
w narrację całej wystawy (kontekst, związek z myślą przewodnią wystawy),



wyjaśnienie, jak przedstawiany fragment wystawy wiązać się będzie z postacią Jana
Pawła II i sposobem prowadzenia narracji z jego perspektywy,



propozycję wyboru eksponatów przeznaczonych do tej części wystawy,



opis użycia multimediów wraz z propozycją doboru konkretnych urządzeń audio
i video.

Kryterium oceny ofert „jakość” zostanie oceniona pod kątem następujących
„podkryteriów”:
1.

Zgodność z ideą przewodnią wystawy. Idea wystawy została szczegółowo
przedstawiona w załączniki nr 1 do SIWZ – od 0 pkt do 15 pkt, w tym:
0 pkt brak zgodności lub więcej niż pięć zastrzeżeń dotyczących zgodności,
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do 5 pkt zadowalająca zgodność i maksymalnie trzy zastrzeżenia dotyczące
zgodności,
do 10 pkt dobra zgodność i maksymalnie dwa zastrzeżenia zgodności,
do 15 pkt pełna zgodność i brak zastrzeżeń oraz uwzględnienie elementów
dodatkowych, zgodnych z ideą wystawy, które nadają jej wyjątkowość
i oryginalność.
2.

Atrakcyjność formy prezentacji ekspozycji – od 0 pkt do 15 pkt, w tym:
0 pkt brak atrakcyjności,
do 5 pkt zadowalająca atrakcyjność, brak odwołania do emocji widza,
do 10 pkt dobra atrakcyjność i brak zastrzeżeń, odwołanie się do emocji widza
i gwarancja zapamiętania przekazu na poziomie średnim,
do 15 pkt wysoka atrakcyjność i brak zastrzeżeń, prezentacja przykuwa uwagę,
jest oryginalna i charakteryzuje ją duża emocjonalność co gwarantuje
zapamiętanie przekazu.

3.

Różnorodność przekazu treści merytorycznych, w tym wartości edukacyjnych
mając na uwadze fakt, iż wystawa jest kierowana do różnych grup wiekowych.
Adresaci wystawy zostali zdefiniowani w załączniki nr 1 do SIWZ - od 0 pkt do 15
pkt, w tym
0 pkt brak różnorodności,
do 5 pkt zadowalająca różnorodność, brak odwołania do emocji widza,
do 10 pkt dobra różnorodność i brak zastrzeżeń, odwołanie się do emocji widza
i gwarantująca zapamiętania przekazu na poziomie średnim,
do 15 pkt wysoka różnorodność i brak zastrzeżeń, prezentacja przykuwa uwagę,
jest oryginalna i charakteryzuje ją duża emocjonalność co gwarantuje
zapamiętanie przekazu, a także przyczynia się do utrwalenie założonych postaw
grupy docelowej.

4.

Sposób zapewniania spójności wizualnej i narracyjnej dla całości Wystawy – od 0
pkt do 15 pkt, w tym:
0 pkt brak spójności,
do 5 pkt zadowalająca spójność – zapewniona jest podstawowa powtarzalność
i rozpoznawalność wizualna całości Wystawy,
do 10 pkt dobra spójność – rozwiązania w zakresie rozpoznawalności wizualnej
całości Wystawy są zbieżne z przyjętą formą przekazu treści,
do 15 pkt wysoka spójność – przyjęte rozwiązania w zakresie wizualizacji i narracji
mają charakter unikalny.
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Przy ocenie i przyznawaniu punktów w kryterium „jakość” w tym samym miejscu i czasie
będą brali udział wszyscy członkowie komisji przetargowej. Punkty w kryterium „jakość”
przyznawane będą przez wszystkich członków komisji przetargowej łącznie. Wyłącznie
w przypadku, jeżeli jeden lub więcej członków komisji przetargowej będzie posiadało
inną ocenę i zgłosi opinię odrębną – niż pozostali członkowie komisji przetargowej
– to ilość przyznanych punktów w kryterium „jakość” stanowić będzie wynik średniej
arytmetycznej oceny członków komisji przetargowej.
5.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w każdym
kryterium, czyli:
LP = C + J gdzie:
LP - oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie
C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „cena” (max 40 pkt)
J – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „jakość” (max 60 pkt)

6.

Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumę punktów.

XIX.

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

1.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje pozostałych wykonawców
o punktacji przyznanej złożonym przez nich ofertom w każdym kryterium oceny oraz
o łącznej punktacji przyznanej poszczególnym wykonawcom.

2.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

3.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.

4.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
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XX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto,
podanej w ofercie.

2.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w pieniądzu,
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancja bankowa,
d) gwarancja ubezpieczeniowa,
e) poręczenie udzielane 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.

3.

XXI.

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane
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 muszą nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty
kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej
kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych
formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie
strony tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz będzie ważne w wysokości 100% do
dnia wykonania zamówienia. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww.
formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi. Zabezpieczenie
wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące
odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Umowa będzie zawarta w formie pisemnej.

2.

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania
zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 2
do SIWZ.
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XXII.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na sześć dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy przesłać za pośrednictwem platformy
zakupowej. Przekazywanie pytań powinno następować również w formie edytowalnej,
co skróci czas udzielania wyjaśnień.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej
w sekcji „Komunikaty”, bez ujawniania źródła zapytania.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego
w ust. 1, Zamawiający może zdecydować czy udzielić wyjaśnień czy pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

4.

Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na termin złożenia wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w ust. 1.

XXIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Pzp (Dział VI ustawy Pzp).

XXIV.
1.

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności, które nie odpowiadają warunkom
umowy o pracę i są wykonywane na zlecenie w ramach prowadzonej przez daną osobę
działalności gospodarczej.

2.

Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot
zamówienia, którzy wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem
zamówienia opisane w SIWZ zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
na to miejsce innej osoby.
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Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności administracyjne
oraz organizacyjne.
3.

4.

XXV.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.
1)

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez pracowników
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z wykazem
dostarczonym zamawiającemu łącznie z dokumentami potwierdzającymi sposób
zatrudnienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

2)

Wykonawca w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie
zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających
sposób zatrudnienie ww. osób, np. kopię umów o pracę zanonimizowane,
oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań: Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 10 dni
roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww.
osób, np. oświadczenia zatrudnionych osób, potwierdzającego, że wykonują czynności
w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, dowody odprowadzenia
składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.

2.

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług. Zakres usług: opracowanie dodatkowych projektów,
scenariuszy oraz projektów wykonawczych, a także dodatkowa aranżacja Muzeum i/lub
zakup zwiększonej ilość eksponatów. Warunki, na jakich podobne usługi zostaną
udzielone: warunki umowy powinny być zbliżone do warunków udzielenia zamówienia
określonych w niniejszym Postępowaniu (regulacje w zakresie wynikającym
z postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ).

3.

Zgodnie z 93 ust. 1a Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu.
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XXVI.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) informuje, iż na podstawie
art. 13 oraz art. 14 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), że:
a) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pamięć i Tożsamość
im. św. Jana Pawła II (w organizacji) wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem
RIK 110/2018, ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, NIP: 9562337347, REGON:
380713458;
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia;
c) Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@muzeumpamiecitozsamosc.pl;
d) Podstawą przetwarzania jest ustawa Prawo zamówień publicznych i w związku z tym dane
osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
e) Odbiorcami danych mogą być organy administracji publicznej, a także osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
f)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

g) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przechowywania
dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o zasobach archiwalnych, to jest co najmniej
25 lat;
h) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
i)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

j)

Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych;

k) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w celu udzielenia
zamówienia.
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Załącznik nr 4 – wykaz usług
Załącznik nr 5 – wykaz osób
Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik nr 7 – formularz ofertowy
Załącznik nr 8 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

26

