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I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 

Adres: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia 

Numery telefonu: +48 14 615 24 02 

Numer telefaksu: +48 14 612 47 18 

Adres e-mail: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl 

Adres e-mail do kontaktu w 

sprawie przetargu 

k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl 

 

REGON: 000867845 

NIP: 

KRS:  

868-000-04-85 

0000478929  

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 za 

wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy 

Adres strony internetowej: www.kopalnia-bochnia.pl 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 

poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie scenariusza i projektu wystawy w Kopalni 

Soli w Bochni. 

2. Wytyczne Zamawiającego odnośnie idei oraz ogólnego przebiegu ścieżek zwiedzania, zawarto  

w dokumentacji, stanowiącej Załącznik do SIWZ nr 8, 8a – 8 d.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań aranżacyjnych lub narracyjnych odmiennych niż 

w dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na etapie wykonywania 

prac koncepcyjnych.  

3. Na schemacie komory Kołdras – Załącznik nr 9 do SIWZ zaznaczono obszary I-VI, w których 

Wykonawca winien zaprojektować stanowiska multimedialne. Załączniki do SIWZ nr 9a - 9h 

przedstawiają charakterystyczne przekroje w komorze Kołdras. 

Docelowy wygląd aranżacji Komory Kołdras, dla której Wykonawca winien jest wykonać projekt 

sprzętu multimedialnego oraz kontentów multimedialnych, stanowią wizualizacje wchodzące  

w skład Załącznika nr 10 do SIWZ. 

4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

a) w zakresie koncepcji merytorycznej i planistycznej wystawy: 

- wykonanie zarysu scenariusza wystawy, 

mailto:sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
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- wykonanie rzutu przestrzeni wraz ze ścieżką zwiedzenia, 

- wykonanie wizualizacji ekspozycji dla każdego ze stanowisk, 

- przedstawienie propozycji multimediów (z podanym rodzajem), 

- przedstawienie propozycji scenariusza działania zawartości multimedialnych, 

- zaproponowanie rozmieszczenia instalacji dźwiękowych, 

- przedstawienie propozycji projektu oświetlenia ekspozycji, 

- rozmieszczenie instalacji artystycznych przestrzennych, 

- rozmieszczenie gablot i plansz, 

- sporządzenie krótkiego rysu postaci historycznych przedstawionych w projekcie, 

- sporządzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego, 

b) w zakresie projektu i opracowania specyfikacji technicznej: 

- opracowanie scenariusza wystawy, 

- opracowanie ścieżki zwiedzenia, 

- wykonanie projektu planistycznego aranżacji wystawy, 

- wykonanie projektu wykonawczego wszystkich elementów aranżacji wystawy, 

- wykonanie projektu wykonawczego reliktów i akcesoriów scenograficznych, 

- wykonanie projektu oświetlenia ekspozycyjnego, 

- sporządzenie niezbędnych projektów branżowych (tj. elektrycznego, multimedialnego, 

teletechnicznego, nagłośnieniowego), 

- wykonanie projektu sprzętu multimedialnego, 

- wykonanie projektu kontentów multimedialnych, 

-  wykonanie projektu gablot na eksponaty, 

- wykonanie projektu graficznego wszystkich elementów drukowanych wystawy, 

- wykonanie projektu identyfikacji wizualnej wystawy, 

-wykonanie projektu odpowiedniej do potrzeb instalacji elektrycznej zasilającej 

stanowiska wystawy oraz jej oświetlenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej kopalni, 

zgodnej z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. 

c) w zakresie komory Kołdras: 

- wykonanie branżowych projektów wykonawczych (elektrycznego, multimedialnego, 

  teletechnicznego, nagłośnieniowego) w oparciu o  załączniki do SIWZ nr 9 i nr 10. 

-  wykonanie projektu sprzętu multimedialnego, 

-  wykonanie projektu kontentów multimedialnych, 

- wykonanie projektu odpowiedniej do potrzeb instalacji elektrycznej zasilającej elementy 

aranżacji komory Kołdras z istniejącej sieci elektroenergetycznej kopalni, zgodnej 

z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzorów 

autorskich na etapie prac prowadzonych w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. 

4. Głównym założeniem projektowym jest stworzenie miejsca unikatowego, które odpowie na 

potrzeby zwiedzających poprzez stworzenie różnych, dedykowanych ścieżek zwiedzania. 

Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się ze znaczeniem wody w kopalni, sposobami 

odwadniania, budową sztolni, transportem i komunikacją wewnątrz kopalni, sztuką salinarną, 

religijnością górników, ich wierzeniami i tradycjami. Będą mieli także okazję zbadać sól  

w podziemnym laboratorium, dowiedzieć się więcej o najważniejszych postaciach historycznych 
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związanych z Bochnią i samą kopalnią oraz wczuć się w rolę dawnych górników pracujących  

w żupie, poznając ich sposoby wydobycia złoża oraz niebezpieczeństwa, z jakimi wiązała się 

praca pod ziemią. 

5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić takie założenia jak spójność 

wszystkich zaprojektowanych elementów ekspozycji oraz nowatorskie podejście,  

w szczególności innowacyjność, kreatywność, uniwersalność, zgodność z trendami 

obowiązującymi w dziedzinie projektowania tego typu obiektów. 

6. Wszystkie zaprojektowane stanowiska wystawiennicze winny być interaktywne. Wchodzące  

w skład ekspozycji stanowiska winny być wyposażone w komunikaty ekspozycyjne oraz 

stanowiska multimedialne.  

7. Zaproponowane elementy ekspozycji winny być wykonane z materiałów i w sposób 

umożliwiający sprawne działanie mimo codziennego, wielokrotnego ich używania przez 

Zwiedzających oraz winny zapewniać  odporność na próby używania elementów ekspozycji przez 

Zwiedzających  w sposób wykraczający poza opisy w komunikacie ekspozycyjnym, czy instrukcji 

obsługi stanowiska multimedialnego oraz działania czynników zewnętrznych specyficznych dla 

miejsca wystawy.  

8. Podczas projektowania wystawy Wykonawca winien przewidzieć wykonanie elementów 

ekspozycji, jak i kompletnych stanowisk, zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów,  

tj. obiekty muszą posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa i spełniać normy europejskie 

(znak CE).   

9. Materiały przewidziane do wykonania elementów ekspozycji powinny być przystosowane do 

pełnionych funkcji jeśli chodzi o trwałość, jak również powinny spełniać odpowiednie wymogi 

bezpieczeństwa (m. in. przeciwwilgociowe oraz przeciwpożarowe) zgodnie z wytycznymi dla 

tego typu materiałów oraz normami prawnymi.  

10. Zaprojektowany sprzęt elektroniczny i multimedialny musi być przystosowany do pracy ciągłej, 

zapewniać wysokiej jakości działanie, obraz oraz dźwięk.  

11. Zamawiający określa maksymalny koszt wykonania wystawy w oparciu o dokumentację 

projektową na 3 745 965,00 PLN brutto.  

12. CPV (wspólny słownik zamówień): 

79421200-3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  

79932000-6 usługi projektowania wnętrz 

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu 

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy, w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających 

na wykonaniu opracowań projektowych, scenariuszowych lub prowadzeniu nadzoru nad 

wykonaną dokumentacją. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy 

niniejsze zamówienie. Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie chęci wykonania wizji mailowo, wraz 

z podaniem osób mających wziąć udział w wizji, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, ze 

względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w obiekcie, 
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będącym czynną kopalnią. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do 

udziału w wizji lokalnej osób niezgłoszonych.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 

a. etap I – wykonanie koncepcji merytorycznej i planistycznej wystawy w terminie 45 dni od 

daty podpisania umowy, 

b. etap II – wykonanie projektu i opracowania specyfikacji technicznej w terminie 150 dni od 

daty podpisania umowy, 

c. etap III – prowadzenie nadzoru autorskiego – od dnia wszczęcia postępowania na 

wyłonienie wykonawcy wystawy, do dnia zakończenia wykonywania wystawy, nie później 

jednak niż do dnia: 31.12.2020 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

zdolności technicznej i zawodowej: 

a) posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykonali w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu 

wystawy wyposażonej w stanowiska multimedialne o wartości usługi co najmniej 

180 000 zł brutto. 

 

Ocena spełniania niniejszego warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług, wraz  

z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, dołączonymi do oferty, według 

kryterium spełnia/nie spełnia.  

 
b) do realizacji zamówienia skieruje: 

i. co najmniej jedną osobę - Koordynatora Projektu odpowiedzialną za zarzadzanie 

wykonaniem Zamówienia, posiadającą min. 3-letnie doświadczanie w projektowaniu  

i nadzorze autorskim nad wykonaniem wystaw lub w koordynowaniu wykonaniem 

wystaw, z których co najmniej dwie dotyczyły aranżacji wystaw wykonanych  

w przestrzeniach historycznych z elementami multimedialnymi, na powierzchni nie 

mniejszej niż 350 m2. 

ii. co najmniej jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co 

najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta, która będzie pełniła 

funkcję głównego projektanta; 

iii. co najmniej jedną osobę – projektanta odpowiedzialnego za projekt graficzny Wystawy 

posiadającą 3-letnie doświadczenie w projektowaniu stanowisk i aranżacji na potrzeby 

co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na 

powierzchni nie mniejszej niż 350 m2; 
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iv. co najmniej jedną osobę – projektanta odpowiedzialnego za projekt techniczny 

stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadającą 3-letnie doświadczenie  

w projektowaniu stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, w tym w projektowaniu 

stanowisk i pozostałych elementów aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy 

obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 

350 m2; 

v. co najmniej jedną osobę – konsultanta do spraw historycznych, posiadającą co najmniej 

stopień naukowy doktora w dyscyplinie historii, posiadającą wiedzę ekspercką 

w tematyce historii polski; 

vi. co najmniej jedną osobę - projektanta oświetlenia – uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

posiadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji i oświetlania na potrzeby co 

najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na 

powierzchni nie mniejszej niż 350 m2; 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia  

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej 

obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do 

świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725 z późn. zm.). 

 

Ocena spełniania niniejszego warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób, wraz  

z opisem doświadczenia posiadanego przez osoby skierowane do wykonania zamówienia, 

dołączony do oferty. Ocena prowadzona będzie według kryterium spełnia/ nie spełnia.  

 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP. 

2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1) 

i 8) ustawy PZP, tj. Wykonawcę: 

i) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1508) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2171); 
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ii) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

ust. 3 powyżej. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

i) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – każdego z nich). 

ii) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu,  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2 do SIWZ. 

b. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik 

nr 4 do SIWZ; 

c. wykaz 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 – w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
2. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Na 

potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu 

wykazania spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 

następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a. składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b. lub c. dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. 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 

w ust. 4 i 5, 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.  

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych  

w niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile 

nadal są aktualne) lub 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

570 z późn. zm). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie 

postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub 

adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je 

pobrać. 

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 1. pkt. 1) lit. a.  

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych 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 zamówienie, 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 oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 



 

11 

 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2). W odniesieniu do 

warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  

i dokumenty, o których mowa: 

a. w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) lit. a składane są łącznie przez wykonawców, w zakresie,  

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem oświadczenia określonego w Rozdziale VII ust. 1 pk 1) lit. a. ppkt ii., 

składanego przez Lidera w imieniu Konsorcjum. 

b.  w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem formy, ustanowionej poniżej. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Kazimierz 

Wróblewski. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Ofertę oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX składane przez wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt. 6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 

odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1) lit. a. 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

c. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  

 oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w rozdziale VII; 

d. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu  

o którym mowa w Rozdziale VIII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego 

podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą; 
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e. próbki, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, w celu dokonania oceny oferty w kryterium 

jakościowym; 

f. dokumenty określone w Rozdziale VII potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,  

w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 

oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie 

skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew 

postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 
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10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11. Próbki składane wraz z ofertą winny być opakowane w sposób gwarantujący ich bezpieczną 

przesyłkę do Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia próbek 

mogące rzutować na ocenę oferty.  

12. Próbki, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ  powinna być dostarczone na CD, DVD lub 

pendrive oraz zapisane w formacie powszechnie stosowanym w obrocie. W razie konieczności 

posiadania przez Zamawiającego kodeków lub specjalnego oprogramowania do odtwarzania 

próbki, Wykonawca winien dołączyć takie elementy i wskazać sposób odtworzenia próbki. 

Niemożność odtworzenia próbki ze względu na niedotrzymanie ww. obowiązków, obciąża 

Wykonawcę.  

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania  

i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych oraz wariantowych. Wykonawcy wskazują w treści oferty także cenę netto –  

w celach informacyjnych do ewentualnego rozliczenia umowy.  

2. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca określa wynagrodzenia częściowe brutto, należne: 

a. za wykonanie koncepcji merytorycznej i planistycznej wystawy – wynagrodzenie częściowe 

nie może przekraczać 25% wartości ceny oferty; 

b. za wykonanie projektu i opracowania specyfikacji technicznej – wynagrodzenie częściowe 

nie może przekraczać 60% wartości ceny oferty; 

c. za prowadzenie nadzoru autorskiego - wynagrodzenie częściowe nie może być mniejsze niż 

15% wartości ceny oferty.  

 
nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy 

 
 
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia 

 
OFERTA 

na: wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni 
  

Nie otwierać przed dniem……………  
[wpisać dzień składania ofert i godzinę ich otwarcia zgodnie z SIWZ] 
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3. Wykonawca sumuje wynagrodzenia częściowe do ceny oferty brutto ocenianej w niniejszym 

postępowaniu.  

4. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

5. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone  

w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest 

przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji. 

7. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 

opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). 

8. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności 

lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający 

będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający - wyłącznie dla 

celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną 

w Formularzu oferty. 

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego  

w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. 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 (t.j. 

Dz.U. 2016 poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:                              

71 1240 5208 1111 0000 5478 3162   

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie 

gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty 

kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna  

z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być 

krótszy niż okres związania ofertą. 
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XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 07 luty 2019 r. do 

godziny 10:00. 

2. Oferty można składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6:00 do 14:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 07 luty 2019 r. o godz. 10:30. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

a. cena – 60 % 

b. Kryterium jakości wykonania – 40% 

 
Ad. Kryterium ceny (C) 

Oceniana będzie cena oferty brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego (pkt. 1). 

Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

 
 

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60 

Ad. Kryterium jakości wykonania (J)– waga 40 %  

W ramach kryterium „Jakość” Zamawiający oceniał będzie przygotowany i złożony wraz z ofertą 

przez Wykonawcę materiał/próbki: 

1) rzuty dwuwymiarowe pięciu fragmentów poziomu Wernier:  (przestrzeni zaznaczonej  

w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 

3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy), sporządzone w skali 
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1:50 lub 1:25., ilustrujące: rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, 

instalacyjne, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu i 

urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na jednej planszy o wymiarach 70/100 cm; 

dopuszcza się umieszczenie na planszy elementów dodatkowych (opisów, detali, wizualizacji 

itp.); 

2) aksonometrię każdego z pięciu fragmentów poziomu Wernier (przestrzeni zaznaczonej  

w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 

3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez 

Wykonawcę na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej), ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę 

rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, 

aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu i urządzeń 

audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób niepełnosprawnych; 

materiał należy przygotować na jednej planszy o wymiarach 70/100 cm; dopuszcza się 

umieszczenie na planszy elementów dodatkowych (opisów, detali, wizualizacji itp.); 

3) dwa dowolnie wybrane przez Wykonawcę widoki każdego z pięciu fragmentów poziomu 

Wernier (przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 

2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – 

komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę na rzucie o jakim mowa w pkt 1) 

powyżej), ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania architektoniczne, budowlano-

konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie 

wyposażenia, sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na jednej planszy o wymiarach 

70/100 cm; dopuszcza się umieszczenie na planszy elementów dodatkowych (opisów, detali, 

wizualizacji itp.); 

4) wizualizacje pięciu fragmentów poziomu Wernier (przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do 

SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa 

przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowane przez Wykonawcę 

na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej), ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania 

architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, z zakresu informacji i 

identyfikacji wizualnej, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, 

sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na jednej planszy o wymiarach 70/100 cm; 

dopuszcza się umieszczenie na planszy elementów dodatkowych (opisów, detali, 

dodatkowych wizualizacji itp.); 

5) schematy i rysunki techniczne ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania w zakresie 

instalacji elektrycznych i multimedialnych dla pięciu fragmentów poziomu Wernier 

(przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a  jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu 

Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora 

Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej); 

materiał powinien być sporządzony w sposób standardowo przyjęty dla dokumentacji 

projektowej i złożony w formie wydruków papierowych trwale ze sobą spiętych – 

Zamawiający nie stawia ograniczeń co do wielkości i ilości wydruków; 
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6) rysunek techniczny / rysunki techniczne: jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska 

interaktywnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do 

SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa 

przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę 

na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej, zawierający podstawowe przekroje, detale oraz 

ilustrujący zasady działania i interakcji, a także rozwiązania materiałowe; materiał powinien 

zajmować 40-60% jednej planszy o wymiarach 70/100 cm; ilości i skali rysunków Zamawiający 

nie narzuca – dobór pozostawia się Wykonawcy; rysunek techniczny / rysunki techniczne 

stanowiska interaktywnego, o jakim mowa w pkt 6) i stanowiska multimedialnego, o jakim 

mowa w pkt 7) mogą stanowić jedną wspólną planszę; 

7) rysunek techniczny / rysunki techniczne: jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska 

multimedialnego dedykowanego do umieszczenia  w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku 

do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa 

przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę 

na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej, zawierający podstawowe przekroje, detale oraz 

ilustrujący zasady działania, a także rozwiązania materiałowe; materiał należy przygotować 

40-60% jednej planszy o wymiarach 70/100 cm; ilości i skali rysunków Zamawiający nie 

narzuca – dobór pozostawia się Wykonawcy; rysunek techniczny / rysunki techniczne 

stanowiska interaktywnego, o jakim mowa w pkt 6) i stanowiska multimedialnego, o jakim 

mowa w pkt 7) mogą stanowić jedną wspólną planszę; 

8) część opisowa (nie więcej niż 5.800 znaków) do elementów pracy opisanych powyżej w pkt 

1), 2), 3), 4), 5), będąca uzupełnieniem części graficznej, uszczegóławiająca przyjęte przez 

Wykonawcę rozwiązania, 

9) część opisowa (nie więcej niż 3.200 znaków) do elementów pracy opisanych  powyżej w pkt 

6), 7), będąca uzupełnieniem części graficznej, uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania w 

zakresie wybranego i zilustrowanego przez Wykonawcę stanowiska interaktywnego i 

stanowiska multimedialnego, 

10) część opisowa (nie więcej niż 3.200 znaków) będąca ramowym scenariuszem dla komory 

Kołdras. 

 

Materiał / próbki opisane powyżej przygotować należy w oparciu o materiały i wytyczne 

Zamawiającego, dotyczące rozwiązań merytorycznych, przestrzennych, plastycznych, 

instalacyjnych wystawy, stanowiące Załączniki do SIWZ nr 8, 8a, 9, 9a- 9h, 10. 

Wytyczne Zamawiającego traktować należy jako przykładowe, ale nie obligatoryjne 

rozwiązania plastyczne i przestrzenne. 

 

Wykonawca powinien tak przygotować materiał / próbki, aby możliwa była jego / ich ocena wg 

opisanych poniżej kryteriów jakościowych. 

 

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

Maksymalna możliwa liczba punktów wynosi:  40 pkt. Zamawiający przyzna punkty za 

następujące cechy próbek:   
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Podkryterium – 
pierwszy stopień 

Podkryterium 
– drugi 
stopień 

Cechy próbek  Ilość  
przyznanych 

punktów 

Materiał / próbki 
podlegające 
ocenie (nr 

elementu pracy) 

J.1. Zgodność  
z Wytycznymi 
Zamawiającego  

J.1.1. Przygotowane próbki są w pełni zgodne z 
Wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi 
rozwiązań merytorycznych, 
przestrzennych, plastycznych, 
instalacyjnych wystawy. 

2 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9), 10) 

Przygotowane próbki są częściowo 
zgodne z Wytycznymi Zamawiającego 
dotyczącymi  rozwiązań merytorycznych, 
przestrzennych, plastycznych, 
instalacyjnych wystawy (uwzględniają 
ponad 50% Wytycznych Zamawiającego). 

1 

Przygotowane próbki nie są zgodne  
z Wytycznymi Zamawiającego 
dotyczącymi  rozwiązań merytorycznych, 
przestrzennych, plastycznych, 
instalacyjnych wystawy (nie uwzględniają 
minimum 50% Wytycznych 
Zamawiającego). 

0 

J.2.Walory 
merytoryczne 

J.2.1. Złożone do oceny próbki zawierają 
wartości merytoryczne z zakresu nauk 
przyrodniczych i humanistycznych –  
z dyscyplin kluczowych dla tematyki 
wystawy, dzięki czemu zaproponowane 
są zgodne z najnowszym stanem wiedzy 
w tych dziedzinach  i gwarantują wysoki 
merytoryczny poziom wystawy. 

3 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9), 10) 

Złożone do oceny próbki zapewniają 
zadowalający poziom z zakresu nauk 
przyrodniczych i humanistycznych –  
z dyscyplin kluczowych dla tematyki 
wystawy.  

1,5 

Złożone do oceny próbki nie dowodzą, że  
przekaz merytoryczny nie jest zgodne  
z najnowszym stanem wiedzy w tych 
dziedzinach  i nie gwarantują wysokiego 
merytorycznego poziomu wystawy 
(próbki zawierają propozycje takich 
rozwiązań i/lub zawierają takie 
informacje, które są sprzeczne  
z aktualnym stanem wiedzy). 

0 

J.2.2. Próbki zawierają co najmniej dwie 
dodatkowe propozycje rozwiązań / 
stanowisk, które uzupełniają i poszerzają 
tematykę wystawy na poziomie Wernier 
– w przestrzeni wyznaczonej przez 

3 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9) 
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Zamawiającego do opracowania. 
Propozycje te zostały wyczerpująco  
i w jasny sposób zilustrowane   
i przedstawione do oceny. Są to 
propozycje udane: doskonale 
wkomponowują się w tematykę wystawy. 
Pozwalają zagadnienia zalecone do 
zilustrowania przez Zamawiającego ująć 
w szerszym kontekście. Zaprojektowanie  
i wykonanie tych stanowisk będzie 
uzasadnione i celowe. 

Próbki zawierają jedną dodatkową 
propozycję rozwiązań / stanowisk, które 
uzupełniają i poszerzają tematykę 
wystawy na poziomie Wernier –  
w przestrzeni wyznaczonej przez 
Zamawiającego do opracowania. 
Propozycja ta została wyczerpująco  
i w jasny sposób zilustrowana  
i przedstawiona do oceny. Jest to 
propozycja udana: doskonale 
wkomponowuje się w tematykę 
wystawy. Pozwala zagadnienia zalecone 
do zilustrowania przez Zamawiającego 
ująć w szerszym kontekście. 
Zaprojektowanie i wykonanie tego 
rozwiązania / stanowiska będzie 
uzasadnione i celowe. Innych ta jedna 
propozycja w pracy brak lub zostały one 
przedstawione w sposób zbyt ogólny 
(niejasny, nie wyczerpujący) aby uznać za 
uzasadnione i celowe wprowadzanie 
takich rozwiązań / stanowisk do trasy 
zwiedzania i do wystawy. 

1,5 
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Próbki nie zawierają dodatkowych 
propozycji rozwiązań / stanowisk, które 
uzupełniają i poszerzają tematykę 
wystawy na poziomie Wernier – w 
przestrzeni wyznaczonej przez 
Zamawiającego do opracowania lub: 
propozycje takich rozwiązań / stanowisk 
nie zostały wyczerpująco i w jasny sposób 
zilustrowane  i przedstawione do oceny. 
Nie można stwierdzić, że są to 
rozwiązania, które dobrze  
wkomponowują się w tematykę wystawy 
i tworzą wartość dodaną. nie można 
uznać, że zaprojektowanie i wykonanie 
tych stanowisk będzie uzasadnione i 
celowe. 

0 

J.2.3. Oferowane próbki spełniają oba z 
opisanych poniżej wymagań: 

1) Wykonawca trafnie 
zidentyfikował odbiorców 
wystawy i wyczerpująco 
uzasadnił podział na grupy 
docelowe, 

2) Wykonawca zadbał o spójność 
merytoryczną ekspozycji, 
jednocześnie umożliwiając jej 
różnorodność – tak, żeby każda 
grupa docelowa otrzymała 
interesującą ją propozycję. 

3 10) 

Oferowane próbki spełniają tylko jedno z 
opisanych poniżej wymagań: 

1) Wykonawca trafnie 
zidentyfikował odbiorców 
wystawy i wyczerpująco 
uzasadnił podział na grupy 
docelowe, 

2) Wykonawca zadbał o spójność 
merytoryczną ekspozycji, 
jednocześnie umożliwiając jej 
różnorodność – tak, żeby każda 
grupa docelowa otrzymała 
interesującą ją propozycję. 

1,5 

Oferowane próbki nie spełniają żądnego 
z opisanych poniżej wymagań: 

1) Wykonawca trafnie 
zidentyfikował odbiorców 
wystawy i wyczerpująco 
uzasadnił podział na grupy 
docelowe, 

0 
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2) Wykonawca zadbał o spójność 
merytoryczną ekspozycji, 
jednocześnie umożliwiając jej 
różnorodność – tak, żeby każda 
grupa docelowa otrzymała 
interesującą ją propozycję. 

J.2.4. Wykonawca zaproponował takie formy  
i środki przekazu wiedzy, które respektują 
wszystkie opisane powyżej wymagania: 

1) są adekwatne do celów wystawy, 
2) są adekwatne do miejsca 

 i tematyki wystawy, 
3) są harmonijnie wkomponowane 

w klimat wystawy oraz 
rozwiązania scenograficzne  
i plastyczne, 

4) są zróżnicowane w zależności od 
różnych grup docelowych, 

5) są atrakcyjne dla odbiorcy. 

2 1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 
9), 10) 

Wykonawca zaproponował takie formy  
i środki przekazu wiedzy, który 
respektują w pełni co najmniej trzy 
spośród pięciu następujących wymagań:  

1) wszystkie są adekwatne do celów 
wystawy, 

2) wszystkie są adekwatne do 
miejsca i tematyki wystawy, 

3) wszystkie są harmonijnie 
wkomponowane w klimat 
wystawy oraz rozwiązania 
scenograficzne i plastyczne, 

4) są zróżnicowane w zależności od 
różnych grup docelowych, 

5) wszystkie są atrakcyjne dla 
odbiorcy. 

1 

Wykonawca zaproponował takie formy  
i środki przekazu wiedzy, który 
respektują w pełni mniej niż trzy spośród 
pięciu następujących wymagań:  

1) wszystkie są adekwatne do celów 
wystawy, 

2) wszystkie są adekwatne do 
miejsca i tematyki wystawy, 

3) wszystkie są harmonijnie 
wkomponowane w klimat 
wystawy oraz rozwiązania 
scenograficzne i plastyczne, 

4) są zróżnicowane w zależności od 

0 
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różnych grup docelowych, 
5) wszystkie są atrakcyjne dla 

odbiorcy. 

J.3. Walory 
estetyczne  J.3.1. 

Fragment wystawy zilustrowany  
w przedstawionym do oceny materiale 
charakteryzuje się spójną i staranną 
kompozycją, harmonijnym rozkładem 
form, dobrze dobranymi proporcjami; 
dotyczy to także pokazanego na 
rysunkach technicznych stanowiska 
interaktywnego i stanowiska 
multimedialnego 

2 
1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 
9) 

W materiałach graficznych złożonych do 
oceny widoczna jest  kompozycja, 
przemyślany dobór form i proporcji – 
docelowo niezbędna jest jednak w tym 
zakresie korekta tak, aby całość  
i poszczególne elementy były 
zadowalające  

1 

W materiałach graficznych złożonych do 
oceny brakuje respektowania 
podstawowych zasad kompozycji, 
brakuje spójności, brakuje harmonijnego 
rozkładu form, brakuje dobrze dobranych 
proporcji; aby uzyskać zadowalający 
efekt nie wystarczy korekta złożonego 
materiału – niezbędne jest zupełnie 
nowe opracowanie 

0 

J.3.2. 
W materiałach graficznych złożonych do 
oceny trafnie dobrano i zróżnicowano 
kolorystykę; dobór rozwiązań 
kolorystycznych jest spójny; dobór 
rozwiązań kolorystycznych bardzo dobrze 
koresponduje z tematyką i z przesłaniem 
wystawy; dobór rozwiązań 
kolorystycznych jest optymalny dla 
stworzenia nastroju, dla wprowadzenia 
widza/użytkownika w tematykę wystawy; 
dobór rozwiązań kolorystycznych jest 
optymalny dla zakładanych na wystawie 
aktywności, dla wzbudzenia emocji 
towarzyszących procesom poznawczym  
i rozwijaniu umiejętności 

2 
1), 2), 3), 4), 
6), 7) 

W materiałach graficznych złożonych do 
oceny trafnie dobrano i zróżnicowano 
kolorystykę; dobór rozwiązań 
kolorystycznych koresponduje z tematyką 
i z przesłaniem wystawy – ale nie  
w stopniu wystarczającym; dobór 

1 
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rozwiązań kolorystycznych nie jest 
wystarczający dla stworzenia nastroju, dla 
wprowadzenia widza/użytkownika  
w tematykę wystawy dla zakładanych na 
wystawie aktywności, dla wzbudzenia 
emocji towarzyszących procesom 
poznawczym i rozwijaniu umiejętności – 
docelowo niezbędna jest w tym zakresie 
korekta 

W materiałach graficznych złożonych do 
oceny źle dobrano kolorystykę; dobór 
rozwiązań kolorystycznych w ogóle nie 
koresponduje z tematyką i z przesłaniem 
wystawy; dobór rozwiązań 
kolorystycznych nie sprzyja budowaniu 
nastroju, nie sprzyja wprowadzeniu 
widza/użytkownika w tematykę wystawy; 
dobór rozwiązań kolorystycznych jest źle 
dobrany dla zakładanych na wystawie 
aktywności, dla wzbudzenia emocji 
towarzyszących procesom poznawczym  
i rozwijaniu umiejętności; aby uzyskać 
zadowalający efekt nie wystarczy korekta 
złożonego materiału – niezbędne jest 
zupełnie nowe opracowanie 

0 

J.3.3. 
System informacji i identyfikacji wizualnej 
jest zauważalny, przejrzysty, bezpośredni, 
wywołujący pożądane skojarzenia, 
czytelny, zrozumiały, spójny, liternictwo i 
ideogramy opracowane/dobrane zostały 
z uwzględnieniem specyfiki miejsca i 
odbiorców. 

1 
1), 2), 3), 4) 

System identyfikacji i informacji wizualnej 
jest niespójny i nieczytelny; aby uzyskać 
zadowalający efekt nie wystarczy korekta 
złożonego materiału – niezbędne jest 
zupełnie nowe opracowanie 

0 

J.3.4. 
Zapewniono bardzo dobre oświetlenie – 
zarówno dla całości strefy jak i 
poszczególnych stanowisk oraz detali; 
oświetlenie efektowe bardzo dobrze 
uzupełnia rozwiązania scenograficzne i 
plastyczne, znakomicie buduje klimat 
wystawy, bardzo dobrze wydobywa 
walory przestrzeni / miejsca. 

3 
1), 2), 3), 4) 

Zapewniono dobre , ale nie wystarczające 
oświetlenie ekspozycji (dotyczy zarówno 
całości przestrzeni, jak i poszczególnych 
stanowisk i detali); oświetlenie efektowe 

1,5 
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uzupełnia, ale w stopniu 
niewystarczającym,  rozwiązania 
scenograficzne i plastyczne; buduje, ale w 
stopniu niewystarczającym,  klimat 
wystawy, wydobywa walory przestrzeni / 
miejsca ale w sposób 
niesatysfakcjonujący – docelowo 
niezbędna jest w tym zakresie korekta 

nie zapewniono odpowiedniego 
oświetlenia ani dla całości strefy ani dla  
poszczególnych stanowisk oraz detali; 
oświetlenie efektowe nie uzupełnia 
rozwiązań scenograficznych  
i plastycznych, nie buduje klimatu 
wystawy, nie wydobywa walorów 
przestrzeni / miejsca – aby uzyskać 
zadowalający efekt nie wystarczy korekta 
złożonego materiału – niezbędne jest 
zupełnie nowe opracowanie 

0 

J.4. Poprawność 
rozwiązań 
technicznych. 
Walory 
funkcjonalne 

J.4.1. 

Rozwiązania w zakresie instalacji 
elektrycznych i multimedialnych spełniają 
w pełni wszystkie pięć  określone poniżej 
wymagania: 

1) projektowane rozwiązania zostały 
wyczerpująco przedstawione, 

2) projektowane rozwiązania są 
zgodne z przepisami prawnymi i 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) projektowane rozwiązania 
uwzględniają specyfikę miejsca, 

4) możliwa jest weryfikacja i 
potwierdzenie poprawności 
rozwiązań, 

5) możliwe jest zweryfikowanie i 
potwierdzenie wykonalności 
rozwiązań. 

4 
5) 

Rozwiązania w zakresie instalacji 
elektrycznych i multimedialnych spełniają 
w pełni nie wszystkie, ale co najmniej trzy 
z  pięciu  określonych poniżej wymagań: 

1) projektowane rozwiązania zostały 
wyczerpująco przedstawione,  

2) projektowane rozwiązania są 
zgodne z przepisami prawnymi  
i zasadami wiedzy technicznej, 

3) projektowane rozwiązania 
uwzględniają specyfikę miejsca, 

4) możliwa jest weryfikacja  
i potwierdzenie poprawności 

2 



 

26 

 

rozwiązań, 
5) możliwe jest zweryfikowanie  

i potwierdzenie wykonalności 
rozwiązań. 

Rozwiązania w zakresie instalacji 
elektrycznych i multimedialnych spełniają 
w pełni mniej niż trzy z  pięciu  
określonych poniżej wymagań: 

1) projektowane rozwiązania zostały 
wyczerpująco przedstawione, 

2) projektowane rozwiązania są 
zgodne z przepisami prawnymi  
i zasadami wiedzy technicznej,  

3) projektowane rozwiązania 
uwzględniają specyfikę miejsca, 

4) możliwa jest weryfikacja  
i potwierdzenie poprawności 
rozwiązań, 

5) możliwe jest zweryfikowanie  
i potwierdzenie wykonalności 
rozwiązań. 

0 

J.4.2. Zaproponowane rozwiązania 
przestrzenne są w pełni funkcjonalne;  
na zilustrowanym fragmencie ekspozycji 
dobrze zaplanowane są niezbędne trakty  
i ciągi komunikacyjne, gwarantujące 
swobodne oraz bezpieczne poruszanie się 
i ewakuację. Trafnie zaplanowano 
miejsca, gdzie zwiedzający w sposób 
bezpieczny mogą się zatrzymać. 

2 1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9) 

Zaproponowane rozwiązania 
przestrzenne są nie w pełni funkcjonalne; 
na zilustrowanym fragmencie ekspozycji 
zaplanowane są trakty i ciągi 
komunikacyjne oraz miejsca, gdzie 
zwiedzający mogą się zatrzymać, ale nie 
gwarantują one w pełni swobodnego oraz 
bezpiecznego poruszania się po 
ekspozycji lub/i ewakuację – docelowo 
wymagają w tym zakresie korekty. 

1 

Zaproponowane rozwiązania 
przestrzenne są niefunkcjonalne; na 
zilustrowanym fragmencie ekspozycji źle 
zaplanowane są trakty i ciągi 
komunikacyjne oraz miejsca, gdzie 
zwiedzający mogą się zatrzymać; nie 
gwarantują one swobodnego oraz 
bezpiecznego poruszania się i ewakuacji 

0 

J.4.3. Zagwarantowany jest dobry i swobodny 2 1), 2), 3), 4), 6), 
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dostęp do poszczególnych stanowisk; 
stanowiska interaktywne i multimedialne 
wyznaczone mają odpowiednią  
i wystarczającą strefę aktywności 
(zapewniony jest wygodny i bezpieczny 
dostęp do stanowiska i korzystanie  
z niego) 

7), 8), 9) 

Przewidziany został dostęp do 
poszczególnych stanowisk, a stanowiska 
interaktywne i multimedialne 
wyznaczone mają przewidziane strefy 
aktywności – zaproponowane 
rozwiązania docelowo wymagają jednak 
korekty 

1 

Nie został zagwarantowany ani dobry, ani 
swobodny, ani bezpieczny dostęp do 
poszczególnych stanowisk 

0 

J.4.4. Wszystkie elementy ekspozycji, które 
tego wymagają, mają zapewniony dostęp 
serwisowy 

2 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9) 

Elementy ekspozycji, które tego 
wymagają, mają zapewniony dostęp 
serwisowy – zaproponowane rozwiązania 
nie są jednak w pełni satysfakcjonujące 
(nie obejmują wszystkich stanowisk i/lub 
dostęp ten nie jest wystarczający)  
i docelowo wymagają korekty 

1 

Brak zapewnionego dostępu serwisowego 
do wymagających tego elementów 
ekspozycji i stanowisk 

0 

1.4.5. W złożonych do oceny próbkach 
dowiedziono, że co najmniej 75% 
elementów aranżacyjnych, 
scenograficznych, wyposażenia 
wykonanych jest z materiałów trwałych, 
odpornych na intensywną eksploatację  
i na eksploatację w specyficznych 
uwarunkowaniach miejscowych (przy 
prawidłowym wykonaniu i prawidłowej 
eksploatacji okres trwałości /gwarancji 
będzie dłuższy niż 24 miesiące) 
 

2 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9) 

W złożonych do oceny próbkach 
dowiedziono, że co najmniej 50%, ale nie 
więcej niż 75% elementów aranżacyjnych, 
scenograficznych, wyposażenia 
wykonanych jest z materiałów trwałych, 
odpornych na intensywną eksploatację  
i na eksploatację w specyficznych 

1 
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uwarunkowaniach miejscowych (przy 
prawidłowym wykonaniu i prawidłowej 
eksploatacji okres trwałości /gwarancji 
będzie dłuższy niż 24 miesiące) 

W złożonych do oceny próbkach nie 
dowiedziono, że co najmniej 50%  
elementów aranżacyjnych, 
scenograficznych, wyposażenia 
wykonanych jest z materiałów trwałych, 
odpornych na intensywną eksploatację  
i na eksploatację w specyficznych 
uwarunkowaniach miejscowych (przy 
prawidłowym wykonaniu i prawidłowej 
eksploatacji okres trwałości /gwarancji 
będzie dłuższy niż 24 miesiące) 

0 

J.4.6. Zilustrowany fragment ekspozycji można 
uznać za wzorcowy przykład 
wykorzystania na ekspozycji rozwiązań 
interaktywnych i multimedialnych – 
uzupełniających inne formy przekazu  
i aktywności; stanowiska interaktywne  
i multimedia są bardzo dobrze 
wykorzystane i wkomponowane  
w założenia scenariusza wystawy  
i założenia ekspozycji; rozwiązania 
multimedialne w pełni i bardzo dobrze 
uwzględniają specyfikę miejsca i warunki 
w jakich będą wykorzystywane; 
interaktywność i multimedia na 
ekspozycji nie są celem „samym w sobie” 
– stanowiska interaktywne  
i multimedialne zaplanowane zostały  
w sposób świadomy, celowy 

3 
1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 
9) 

Zilustrowany fragment ekspozycji można 
uznać za przykład wykorzystania na 
ekspozycji rozwiązań interaktywnych  
i multimedialnych – ale nie jest to 
przykład „wzorcowy”; nie wszystkie 
stanowiska interaktywne i multimedialne 
(ale większość z nich – co najmniej 50%) 
są  dostatecznie skorelowane z innymi 
formami  przekazu i aktywnościami, nie 
są  w pełni wykorzystane  
i wkomponowane w założenia 
scenariusza wystawy i założenia 
ekspozycji; rozwiązania multimedialne nie 
w pełni uwzględniają specyfikę miejsca  
i warunki w jakich będą wykorzystywane; 

1,5 

Zilustrowany fragment ekspozycji nie 0 
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może być uznany za udany przykład 
wykorzystania na ekspozycji rozwiązań 
interaktywnych i multimedialnych; 
stanowiska interaktywne i multimedialne 
w większości (ponad 50% z nich)nie 
uzupełniają innych form przekazu  
i aktywności; większość (ponad 50%) 
stanowisk interaktywnych  
i multimedialnych nie jest 
wkomponowana w założenia scenariusza 
wystawy i założenia ekspozycji; 
interaktywność i multimedia na 
ekspozycji nie ma wystarczającego, 
celowościowego uzasadnienia; 
rozwiązania multimedialne dobrano bez 
uwzględnienia  specyfiki miejsca  
i warunków w jakich będą 
wykorzystywane; 

J.4.7. Zilustrowany fragment ekspozycji jest 
przykładem wykorzystania na ekspozycji 
różnorodnych technologii 
interaktywnych, bazujących np. na 
multimediach, na modelach hands-on i na 
innych rozwiązaniach; zastosowano  
i zilustrowano lub/oraz opisano co 
najmniej trzy różne pod względem 
zastosowanych technik typy 
stanowisk/modeli interaktywnych;  
ekspozycja przez to jest ciekawa, 
różnorodna, atrakcyjna 

3 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9) 

Zilustrowany fragment ekspozycji jest 
przykładem wykorzystania na ekspozycji 
interaktywności, ale jednocześnie brak 
zróżnicowania technologicznego, 
zapewniającego dużą atrakcyjność 
ekspozycji; zastosowano i zilustrowano 
lub/oraz opisano mniej niż trzy różne pod 
względem zastosowanych technik typy 
stanowisk/modeli interaktywnych;    

1,5 

Zilustrowany fragment ekspozycji jest 
przykładem wykorzystania na ekspozycji 
interaktywności, ale jednocześnie brak 
zróżnicowania technologicznego, 
zapewniającego dużą atrakcyjność 
ekspozycji; zastosowano jeden typ 
modeli/stanowisk interaktywnych 

0 

J.4.8. Na ekspozycji zastosowano i wskazano 
(zilustrowano i/lub trafnie opisano) 
przynajmniej sześć z ośmiu zasad 

1 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9), 10) 



 

30 

 

uniwersalnego projektowania: Zasada 1: 
Identyczne zastosowanie, Zasada 2: 
Elastyczność użycia, Zasada 3: Prosta  
i intuicyjna obsługa, Zasada 4: 
Zauważalna informacja, Zasada 5: 
Tolerancja na błędy, Zasada 6: Niski 
poziom wysiłku fizycznego, Zasada 7: 
Wymiary i przestrzeń dla podejścia  
i użycia, Zasada 8: Percepcja równości 

Na ekspozycji zastosowano i wskazano 
(zilustrowano i/lub trafnie opisano) mniej 
niż  sześć, ale więcej niż trzy z ośmiu 
zasad uniwersalnego projektowania: 
Zasada 1: Identyczne zastosowanie, 
Zasada 2: Elastyczność użycia, Zasada 3: 
Prosta i intuicyjna obsługa, Zasada 4: 
Zauważalna informacja, Zasada 5: 
Tolerancja na błędy, Zasada 6: Niski 
poziom wysiłku fizycznego, Zasada 7: 
Wymiary i przestrzeń dla podejścia  
i użycia, Zasada 8: Percepcja równości 

0,5 

Na ekspozycji zastosowano i wskazano 
(zilustrowano i/lub trafnie opisano) mniej 
niż  trzy z ośmiu zasad uniwersalnego 
projektowania: Zasada 1: Identyczne 
zastosowanie, Zasada 2: Elastyczność 
użycia, Zasada 3: Prosta i intuicyjna 
obsługa, Zasada 4: Zauważalna 
informacja, Zasada 5: Tolerancja na 
błędy, Zasada 6: Niski poziom wysiłku 
fizycznego, Zasada 7: Wymiary  
i przestrzeń dla podejścia i użycia, Zasada 
8: Percepcja równości 

0 

  
2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
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2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

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. 

3. Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być wnoszone: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;  

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:  

71 1240 5208 1111 0000 5478 3162  . 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej  

w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego  

z Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

10. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy.  

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
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niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w pkt 11 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XIX. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. 

Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego  

z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu 

zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 

3a i 4 ustawy. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

a. administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest  Zamawiający, 

b. Zamawiający –  Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., e-mail: sekretariat@kopalnia-kopalnia.pl, 

c. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli Bochni sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 

Bochnia nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@kopalnia-bochnia.pl 

mailto:iod@kopalnia-bochnia.pl
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d. przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego  

i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;, 

e. podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy Pzp, 

f. dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów, 

g. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy  

a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

i. osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych, 

ii) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, 

iii) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

iv) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro 

Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

j. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

i) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

ii) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

iii) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

5. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 

13 i 14 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  

w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem  

w postepowaniu przetargowym.  

6. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku 

informacyjnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XXII. Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, 

3. Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia, 
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4.     Formularz wykazu wykonanych usług, 

5.     Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

6.     Wzór umowy, 

7.     Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego, 

8.     Wytyczne Zamawiającego, 

8a.       Schemat wyrobisk górniczych – poziom Wernier, 

8b.       Schemat wyrobisk górniczych – poziom August, 

8c.       Schemat wyrobisk górniczych – poziom Danielowiec, 

8d.       Schemat wyrobisk górniczych – poziom Sobieski, 

9.     Schemat Komory Kołdras, 

9a-9h  Komora Kołdras – przekroje,  

10.     Wizualizacje Komory Kołdras.  

 

Bochnia, 21.12.2018 r.  

 

 

 


