Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Morskie Centrum Nauki
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ul. T. Wendy 10, 70-655
Szczecin

biuro@centrumnauki.eu,
tel. +(48) 511 935 934
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PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
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UWAGA: W związku z wejściem w życie w dniu 18 października 2018 r. przepisów
dotyczących elektronizacji zamówień, Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany
związane ze sposobem składania oferty. Do jej złożenia jest konieczne m.in. posiadanie przez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
oraz do formularza do komunikacji.
ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w
tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
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5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca dokonuje wycofania oferty za pomocą
komunikacji elektronicznej.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca dokonuje zmiany za pomocą komunikacji
elektronicznej.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;
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6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 5.
7. W przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia umowy konsorcjum lub innej
umowy regulującej zasady współpracy wykonawców na zasadach określonych we wzorze
umowy (załącznik nr 2 do siwz).

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym

zaznaczeniem

polecenia

„Załącznik

stanowiący

tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP)
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8. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
9. 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", zamawiający informuje, że:
1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest: Morskie Centrum Nauki im.
prof. Jerzego Stelmacha ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin.
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha" w Szczecinie"
nr postępowania 1/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.
4) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
c) 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**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
"Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) Ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) Ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912 i 1655) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912,
1495 i 1655);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
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koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że
łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada doświadczenie w realizacji dostaw podobnych, tj.:
1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich
6 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch usług polegających na
zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z dostawą i montażem wystawy interaktywnej
popularyzującej naukę, z których każda spełnia jednocześnie trzy wymagania: minimum 90
stanowisk interaktywnych (eksponatów) i powierzchnia ekspozycji nie mniejsza, niż 1000 m2
oraz średnia wartość eksponatu nie mniejsza niż 60.000 złotych netto.
Przez stanowisko interaktywne (eksponat) rozumie się urządzenie edukacyjne (mechaniczne,
wodne, elektroniczne, multimedialne lub o mieszanym charakterze), przy pomocy którego
zwiedzający samodzielnie przeprowadza doświadczenie prezentujące wybrane zjawisko z
zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, społecznych lub
humanistycznych. Wystawa interaktywna musi składać się z eksponatów o różnorodnym
charakterze - wystawa składająca się w całości z eksponatów jednego rodzaju (np. wyłącznie
multimedialnych lub wyłącznie mechanicznych) nie będzie zaliczona jako adekwatne
doświadczenie wykonawcy. W wystawach wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, eksponaty jednego rodzaju mogą stanowić maksymalnie 80 procent.
1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich
6 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch usług, w tym co najmniej jednej
usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z dostawą i montażem wystawy
interaktywnej popularyzującej naukę oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu
wraz z dostawą i montażem wystawy interaktywnej popularyzującej naukę. Przy czym obie
wymagane usługi muszą musi spełniać jednocześnie trzy wymagania: minimum 90 stanowisk
interaktywnych (eksponatów) i powierzchnia ekspozycji nie mniejsza, niż 1000 m2 oraz
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średnia wartość eksponatu nie mniejsza niż 60.000 złotych netto. Przez stanowisko
interaktywne (eksponat) rozumie się urządzenie edukacyjne (mechaniczne, wodne,
elektroniczne, multimedialne lub o mieszanym charakterze), przy pomocy którego zwiedzający
samodzielnie przeprowadza doświadczenie prezentujące wybrane zjawisko z zakresu nauk
ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, społecznych lub humanistycznych.
Wystawa interaktywna musi składać się z eksponatów o różnorodnym charakterze - wystawa
składająca się w całości z eksponatów jednego rodzaju (np. wyłącznie multimedialnych lub
wyłącznie mechanicznych) nie będzie zaliczona jako adekwatne doświadczenie wykonawcy.
W wystawach wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,
eksponaty jednego rodzaju mogą stanowić maksymalnie 80 procent.
2) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich
6 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dostawy w ramach której
wykonawca zaprojektował, wykonał dostarczył i zamontował wystawę, w skład której
wchodziły stanowiska interaktywne (eksponaty) oraz obiekty autentyczne (artefakty lub obiekty
przyrodnicze). Wystawa musi spełniać jednocześnie wymagania: minimum 40 stanowisk
interaktywnych i obiektów autentycznych, w tym minimum 5 stanowisk interaktywnych i
minimum 10 obiektów autentycznych. Stanowiska zawierające drobne obiekty autentyczne jak
monety, okruchy skalne, etykiety i opakowania historyczne po produktach oraz wszelkie
podobne gabarytowo przedmioty umieszczone we wspólnej gablocie, będą traktowane jako
jeden obiekt autentyczny.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej
imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) Kierownik projektu
posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektem tworzenia wystawy interaktywnej
składającej się z co najmniej 90 stanowisk interaktywnych, o wartości co najmniej 12 mln
złotych netto, która została wykonana w terminie i odebrana bez zastrzeżeń.
b2) Główny projektant
posiadający doświadczenie w projektowaniu wystawy (eksponatów, scenografii i układu
przestrzennego ekspozycji) wystawy interaktywnej składającej się z co najmniej 90 stanowisk
interaktywnych i o powierzchni co najmniej 1000 m2.
b3) Projektant konstruktor mechanizmów
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posiadający doświadczenie w tworzeniu co najmniej dwóch wystaw składających się z
minimum 40 stanowisk interaktywnych każda,
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek
dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie
znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki
na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut,
ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
2, wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego 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,
zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ";
Zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję
formularza JEDZ można znaleźć pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 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 lub brak podstaw wykluczenia;
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące
tych podmiotów;
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3) Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV - Kryteria kwalifikacji
wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
4) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treści art. 22 ust. 1 Ustawy.
5) JEDZ należy dołączyć do oferty.
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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 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) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane;
4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie o którym
mowa w pkt 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w
Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że:
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1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w
pkt 1, tj.:
a) odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) wykaz

dostaw

wykonanych

nie

wcześniej

niż

w

okresie

ostatnich

sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z
załączeniem

dowodów

określających

czy

te

dostawy

zostały

wykonane

11

należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Wykaz dostaw należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, 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 przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Jeżeli Zamawiający wskazuje, że dokument powinien być złożony w oryginale, to za
równoważne do oryginału uznaje się dokument elektroniczny oraz elektroniczną kopię
dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie wprowadza wzoru wykazu dostaw wykonanych oraz wykazu osób.
6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5
zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy
podwykonawców są znane);
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2) zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
4) 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
5) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.

1

Ustawy,

lub

innych

dokumentów

niezbędnych
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do

przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
6) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
7) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy.
8) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa Ustawy zamawiający może, najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 8), 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.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia
wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
- 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,
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2) o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia:
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. 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 § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, 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. Przepis 7 ust. 2 ww.
Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 Ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz
złożenia tego dokumentu. 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. Przepis § 7 ust. 2 zdanie
pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
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ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia
1. Termin wykonania zamówienia do 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Szczegółowe
uregulowania dotyczące terminu realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi
zgodnie z zasadami określonymi w § 17 i 18 wzoru umowy (załącznik nr 2 do siwz).

ROZDZIAŁ VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) przed
upływem

terminu

składania

ofert.

Decyduje

moment

wpływu

środków

do

zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego - Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin, nr 89 1240 3927 1111
0010 8266 0292.
2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wadium w formie elektronicznej.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest
wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się w
całości na rachunek bankowy wskazany w pkt 2 ppkt 1 powyżej.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski,
2) dokument

gwarancji/poręczenia

powinien

wskazywać

gwarancji/poręczenia Zamawiającego.
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jako

beneficjenta

3) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty wadium w wysokości wskazanej w pkt 5 ppkt 2
powyżej, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ul. T. Wendy 10, 70-655
Szczecin,) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt
9, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, w szczególności braku polisy potwierdzającej zawarcie
umów ubezpieczenia, o których mowa we wzorze umowy.
3) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 3.
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11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć
do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
17. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to
wadium składanego w każdej z możliwych form).
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują przy użyciu komunikacji elektronicznej.
3. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Zamawiający sporządził
SIWZ w języku angielskim, jednak dokumenty te załączone są wyłącznie informacyjnie.
Wiążąca jest wyłącznie SIWZ sporządzona w języku polskim.
4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na adres: Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha.
5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
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6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p.
Sara

Maćkowiak

tel.

511

93

59

34

w

godz.

08.00-16.00,

e-mail:

biuro@centrumnauki.eu
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.
10. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie
internetowej.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
treści siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie
internetowej.
13. Przesyłane

przez

wykonawcę

pliki

muszą

być

zgodne

z

obowiązującym

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych).

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie
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oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej siwz.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.
2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę Zamawiającego, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 23 marca 2020 r. do godz. 10.00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wprowadzenia za pośrednictwem ePUAP na
skrzynkę Zamawiającego.
3. Oferta powinna zostać zaszyfrowania przy użyciu klucza publicznego dostępnego na
miniPortalu UZP, identyfikator postępowania: ee534d21-1fcd-4d10-a022-ee11aa661de8
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
5. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Rejestracja odbywać się będzie za
pomocą ePUAP.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. 23 marca 2020 r.o godz.11.30 w
siedzibie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ul. T. Wendy 10, 70-655
Szczecin. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w
art. 86 ust. 4 Ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny oraz
okresu gwarancji.
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1) cena - 45 %
2) wizualizacja i plan grupy eksponatów – 40%
3) okres gwarancji – 15%
1) Sposób przyznania punktów w kryterium „cena" (C):

najniższa cena ofertowa
C= -

x 45 pkt x 100 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2) Sposób przyznania punktów w kryterium wizualizacja i plan grupy eksponatów.
Wykonawca w celu przyznania punktów w kryterium wizualizacja i plan grupy eksponatów
składa wraz z ofertą wizualizację i plan grupy eksponatów sporządzony według następujących
zasad:
a) indywidualne wizualizacje 3D 18 eksponatów (każdego osobno), ze zbliżeniami na
interfejsy tych eksponatów pozwalającymi na analizę głównych elementów każdego
interfejsu. Eksponaty te należą do dwóch sąsiadujących ze sobą grup tematycznych:
Grupa 1.7: Projektowanie i budowa statków
1.7.1. Stocznia
1.7.2. Historia jednego statku
1.7.3. Projektanci statków
1.7.4. Mali projektanci
1.7.5. Ile potrzeb – tyle statków
1.7.6. Czy woda przetnie stal?
1.7.7. Prześwietlenie kadłuba
1.7.8. Ile kadłubów? Jaki kształt?
1.7.9. W warsztacie szkutnika
1.7.10. Wodowanie w… szelkach?
1.7.11. Chrzest statku
Grupa 1.8: Port
1.8.1. Port – złożony organizm i brama na świat
1.8.2. Suwnica
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1.8.3. Jak załadować ciężar na statek?
1.8.4. Zachowaj równowagę!
1.8.5. Ile towaru przewozi statek?
1.8.6. Cumujemy!
1.8.7. Maszt
b) Wizualizację obszaru wystawy, na którym rozmieszczonych jest powyższych 18
eksponatów należących do dwóch sąsiadujących grup tematycznych, wraz z towarzyszącą
im scenografią i elementami systemu informacji wizualnej. Wizualizacja ma prezentować
fragment wystawy z dwóch różnych ujęć, z perspektywy stojącej osoby dorosłej. Należy tak
dobrać ujęcia, by na wizualizacji widocznych było jednocześnie jak najwięcej eksponatów.
c) Rzut poziomy (floorplan) powyższych dwóch grup tematycznych składających się łącznie z
18 eksponatów i elementów scenograficznych z zachowaniem skali wszystkich
odwzorowanych elementów. Na rzucie mają zostać uwidocznione kształty (obrysy)
eksponatów i elementów scenograficznych. Wszystkie obiekty widoczne na rzucie oraz
przejścia komunikacyjne pomiędzy nimi mają być zwymiarowane.
d) Opis proponowanych materiałów, z których będą wykonane powyższe eksponaty oraz
opis proponowanych materiałów, z których będzie wykonana scenografia i elementy systemu
informacji wizualnej w obszarze powyższych grup tematycznych.
Każdy z członków Komisji powołanej przez Zamawiającego w składzie:
a) Piotr Kossobudzki
b) Borys Zieleniak
c) Bartosz Klepacki
d) Jerzy Markowski
oceni wizualizację i plan grupy eksponatów oraz przyzna punkty w następujących
podkryteriach:
Podkryterium a):
Atrakcyjność wizualna eksponatów (0-10 pkt). W tym podkryterium oceniana będzie stylistyka
poszczególnych eksponatów, proponowane materiały, z których będą wykonane eksponaty,
stopień w jakim ich wygląd skupia uwagę odbiorcy, stopień zrównoważenia stylizacji
eksponatów

z

ich

funkcjonalnością

oraz

intuicyjnością

ich

interfejsów,

zgodność

zaproponowanej stylistyki i proponowanych materiałów, z których będą wykonane eksponaty,
z odpowiednimi zapisami OPZ.
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Podkryterium b):
Stylistyka i aranżacja grupy eksponatów (0-10 pkt.). W tym podkryterium oceniana będzie
adekwatność użytych środków stylistycznych i scenograficznych do tematu przewodniego
Morskiego Centrum Nauki i grupy eksponatów, a także układ przestrzenny stanowisk i
elementów scenografii: sposób wykorzystania przestrzeni, ustawiania eksponatów razem lub
indywidualnie, komfort komunikacji pomiędzy eksponatami.
Podkryterium c):
Funkcjonalność i ergonomia (0-15 pkt.). W tym podkryterium oceniana będzie zgodność
funkcjonalności eksponatu z zapisami OPZ, przy jednoczesnym dostosowaniu eksponatów do
warunków intensywnej eksploatacji i zachowaniu podatności serwisowej, dostępność
eksponatów dla osób o różnym wzroście i poruszających się na wózkach.
Podkryterium d):
Charakter, funkcjonalność i rozmieszczenie elementów informacji wizualnej (0-5 pkt.). W tym
podkryterium oceniany będzie rodzaj, wielkość, czytelność i umiejscowienie elementów
informacji wizualnej.
Punkty w kryterium „wizualizacja i plan grupy eksponatów” będą przyznawane niezależnie
przez wszystkich członków komisji przetargowej. Dla każdego podkryterium z ocen wszystkich
członków komisji przetargowej zostanie wyliczona średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do
dwóch miejsc dziesiętnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w
składzie komisji oceniającej wizualizację i plan grupy eksponatów, w przypadku niemożności
pełnienia obowiązków przez członka komisji.
W przypadku niezłożenia wizualizacji i planu grupy eksponatów, lub złożenia wizualizacji i
planu grupy eksponatów niezgodnych ze wskazanymi powyżej zasadami, Zamawiający
przyzna 0 pkt w tym kryterium oceny ofert.
UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że miniPortal UZP dopuszcza oferty o
maksymalnej wielkości 150 MB. Wykonawca musi wziąć to ograniczenie pod uwagę.

Sposób przyznania punktów w kryterium Okres gwarancji:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za udzielenie gwarancji na warunkach określonych
we wzorze umowy w następujący sposób:
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Za gwarancję w wymiarze 24 miesięcy – 0 pkt.
Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad 24 miesiące – 1 pkt, nie więcej jednak niż 15
punktów.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji w wymiarze niższym niż 24 miesiące.
Oferta z okresem gwarancji niższym niż 24 miesiące zostanie odrzucona.

2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
6. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5 nie powoduje utraty wadium.
7. 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 najkorzystniejszej oferty, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 Ustawy.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie wskazanych powyżej
kryteriów oceny ofert.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy.
12. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy w szczególności, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
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13. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Ustawy),
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r. poz. 110 ze zm.).
4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
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7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do
wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy,
b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do
wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające
oświadczenie, że wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150
ust. 7 Ustawy, z zastrzeżeniem ppkt 12 poniżej.
c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna
wskazywać zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia.
9) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela, o którym mowa w ppkt 7 lit. b powyżej nie
będzie wymagane, jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie odrębnych gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych

lub

poręczenia,

obejmujących

zobowiązanie

gwaranta/poręczyciela do:
a) zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy, kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu, nie
większej niż 70% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poręczenie powinno obowiązywać
co najmniej do czasu odbioru przez zamawiającego bez istotnych wad wszystkich
dostaw objętych przedmiotem zamówienia oraz
b) zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy, kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu, nie
większej niż 30% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poręczenie powinna obowiązywać
do czasu upływu okresu rękojmi. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji
wskazanemu w ofercie.
10)

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać
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muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
11)

Zamawiający może na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

12)

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
13) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem
się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
14) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
15) wypłata, o której mowa w pkt 2), następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy: odwołanie i skarga.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy

pomocy

ważnego

kwalifikowanego

certyfikatu

lub

równoważnego

środka,

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Adres do wniesienia odwołania w
formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, czyli do
Sądu Okręgowego w Szczecinie.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. Sąd rozpatruje skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu
skargi do sądu.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.

ROZDZIAŁ XV Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie
interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w
Szczecinie (MCN).
W skład wystawy stałej MCN wchodzą:
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a)

213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie

interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne). Wśród eksponatów 211 ma
być zaprojektowanych i wytworzonych przez Wykonawcę, a 2 (obiekty oryginalne) zostaną
dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowisk znajduje się załączniku nr 3
do SIWZ.
b)

treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz

prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści
multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń
związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim, Wykonawca otrzyma rekomendacje
Zamawiającego i pomoc Zamawiającego w ich pozyskaniu;
c)

scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków,

narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci
ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na
podłodze i ścianach i inne). Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii
dostarcza Zamawiający – w takich przypadkach są one wyspecyfikowane przy opisach
odpowiednich eksponatów;
d)

oświetlenie

scenograficzne

i

stanowiskowe

(budujące

nastrój,

służące

przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i
nagłośnienie ekspozycyjne (w wybranych miejscach);
e)

komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz

objaśnienia-komentarze edukacyjne);
f)

system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i

rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);
g)

system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;

h)

system

zarządzania

ekspozycją,

składający

się

z

niezbędnego

sprzętu

i

oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i
prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.
Pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Kody CPV:
79950000-0 usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
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79930000-2 Specjalne usługi projektowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
45000000-7 Roboty budowlane
Zamawiający informuje, że przeprowadził dialog techniczny. Protokół z przeprowadzonego
dialogu technicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
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