
ZATWIERDZAM 

…………………… 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 144 000 euro na: 

„Kompleksową organizację  
wystawy plenerowej”     

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79956000-0, 79950000-8  

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487. 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/. 

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-15/19. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                     
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż, demontaż, ekspozycja oraz nadzór techniczny 
trzech (3) zewnętrznych instalacji wystawienniczych w dwóch wariantach konstrukcyjnych. 
Wystawa zostanie zaprezentowana, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w trzech 
miastach w Polsce: Kraków, Gdańsk/Gdynia oraz Warszawa. Forma instalacji inspirowana jest 
„ścianami” z filmu animowanego pt. „Niezwyciężeni” (www.niezwyciezeni-film.pl).   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp)  

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 05 listopada 2019 roku 
(szczegółowy harmonogram prac zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ). 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp)  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

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

a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy (3) usługi 
polegające na przygotowaniu instalacji wystawienniczej z elementami multimedialnymi  
w przestrzeni publicznej oraz przeprowadzaniu eventu promocyjnego (w tym key visual), 
organizacji przestrzeni wystawy, nadzoru nad przygotowaniem i ustawieniem instalacji,  
a następnie jej demontażu, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda; 

b) dysponują co najmniej: 

 1 osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu, która posiada min. 3-letnie 
doświadczenie w realizowaniu projektów wystawienniczych w przestrzenni publicznej  
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i przygotowała należycie co najmniej dwa projekty wystawiennicze w przestrzeni 
publicznej,  

 2 osobami pełniącymi funkcję członka zespołu ds. kreacji i produkcji, z których 
każda posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy nad wydarzeniami kreatywnymi  
w tym w przygotowywaniu i produkcji instalacji wystawienniczych w przestrzeni 
publicznej. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  
1 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje 
zawarte we właściwych dokumentach, wyszczególnionych w rozdziale VIII SIWZ. Z treści 
przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca 
spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem  
z postępowania. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

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

5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZAMAWIAJĄCY NIE PODLEGA WYKLUCZENIU  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do 
SIWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp - zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu do złożenia: 

1) wykazu zawierającego minimum trzy (3) usługi polegające na przygotowaniu instalacji 
wystawienniczej z elementami multimedialnymi w przestrzeni publicznej oraz 
przeprowadzaniu eventu promocyjnego (w tym key visual), organizacji przestrzeni 
wystawy, nadzoru nad przygotowaniem i ustawieniem instalacji, a następnie jej 
demontażu, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda, wykonane w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów 
na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie 
(wg załącznika nr 5 do SIWZ).  
 
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje, bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
 

2) wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o których mowa w rozdz. VII  
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ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 
6 do SIWZ). 

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik 
nr 1 do SIWZ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

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

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
art. 24 ust. 8 Pzp. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców  
w dokumentach, o których mowa w ust. 3 SIWZ. 

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

10.  Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów, przy 
czym dowody na potwierdzenie należytego wykonania usług mogą być przedstawione  
w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.  Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa                    
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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12.  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem 
możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu 
oraz maila. Numer faxu Zamawiającego: (22) 581-88-14. Adres mailowy: wzp@ipn.gov.pl   

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 
przekazanego faksem lub mailem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym 
były opatrzone numerem sprawy: BAG-15/19. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Dolecka.  

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy (3) dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu 
się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania 
alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze 
wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej 
cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty 
oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; 
oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć 
oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, wystawionego na 
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii; 
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6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Wykonawca, winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII  
ust. 3 SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający 
ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 
należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 
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INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 

OFERTA NA 

„Kompleksową organizację wystawy plenerowej” 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.04.2019 R. GODZ. 11.00 - 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

9) UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 

1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane 
przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
Kancelaria, do dnia 19.04.2019 r.  godz. 10.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 
w Sekcji Zamówień, w dniu 19.04.2019 r.  godz. 11.00. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia 
ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek 
– jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny 
oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

2. Cena oferty musi wynikać z Formularza ofertowego (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do 
SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego  
w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: cenę przedmiotu umowy, cła, koszty 
transportu, ubezpieczenia, rozładunku,  montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
oraz demontażu,  nadzór techniczny nad wystawami, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami 
prawa obciążenia fiskalne. 
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3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

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

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

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

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Kryterium Wagi % 

Cena (brutto) 60  

Czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej 20 

Doświadczenie kierownika zespołu 20 

Cena brutto 

Liczba punktów za kryterium „cena brutto” ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego 
wzoru:  

C = 
Cmin x 60 
Ci 

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” 
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 
Ci – cena brutto oferty badanej 

Czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej 

Zamawiający będzie oceniał deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji na naprawę uszkodzeń 
instalacji wystawienniczej od momentu zgłoszenia. Minimalny czas ww. reakcji wynosi 2 dni,  
a maksymalny czas to 3 dni. 

Za kryterium „czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej” można uzyskać 
następującą liczbę punktów:  

 3 dni – 0 punktów, 

 2 dni – 20 punktów. 
W przypadku nie wskazania czasu reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej 
Zamawiający uzna, że czas reakcji wyniesie 3 dni.  
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Doświadczenie kierownika zespołu 
 
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe kierownika zespołu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia.  
Zamawiający przyzna wskazaną poniżej liczbę punktów, w przypadku, gdy ww. osoba wykonała 
więcej niż dwa projekty wystawiennicze w przestrzeni publicznej: 

 
 2 projekty – 0 punktów, 

 3 projekty – 10 punktów, 

 4 projekty – 20 punktów. 

W przypadku nie wskazania dodatkowych projektów Zamawiający przyzna 0 punktów. 

W przypadku wskazania liczby projektów większej niż 4, Zamawiający przyzna 20 punktów. 

SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

Suma punktów = C +R + D  

C - liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” 

R - liczba otrzymanych punktów za kryterium „czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej” 

D – liczba otrzymanych punktów za kryterium „doświadczenie kierownika zespołu” 

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

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

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

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

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

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera 
wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144  
Pzp. 

2. Strony ustaliły, że dokonanie istotnych zmian umowy możliwe jest wyłącznie w następujących 
przypadkach: 



10    

1) zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie   
Zamawiającego w szczególności zmiany daty organizacji wystawy; 

2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową. 

Siła wyższa rozumiana jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym 
(żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje oraz nie może 
zapobiec jego skutkom, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 
Termin "siła wyższa" nie obejmuje sytuacji, którym można było zapobiec wiedząc o naturze 
jakiegoś zjawiska Za silę wyższą nie uznaje się między innymi: brak środków u Wykonawcy, 
czy niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów lub podwykonawców. Strony 
umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej  
i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 
wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny 
sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć 
dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. Nie można powoływać się na siłę wyższą  
w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły 
wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej. 

XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 36  
ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w ustawie Pzp. 

XXII. INNE  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7, 8 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu oraz zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

XXIII. ZAŁACZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego; 

2. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia;  

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Pzp; 

5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług; 

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób; 

7. Załącznik nr 7 - wzór umowy; 

8. Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
…………………………………………………… Załącznik nr 1 do wzoru umowy 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
( FORMU LARZ  OFER TOWY) 

 
WYKONAWCA: 
 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

Adres siedziby:.............................................................................................................................................. 

………………................................................................................................................................................. 

Telefon: ........................................................................................................................... 

Fax: .................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ...........................................................................  

(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. e-mail) 

NIP: .................................................................. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ- 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU    
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   

Składamy ofertę na: 

„Kompleksową organizację  
wystawy plenerowej” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  
i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik do SIWZ, za cenę całkowitą: 

………..……..……… zł brutto 

wraz z obowiązującym podatkiem VAT . 

 Czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej, liczony od 

momentu zgłoszenia, wynosi: 2 / 3* dni. 
* - niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZAM, ŻE:  

1. Wskazana poniżej osoba (Kierownik zespołu) posiada doświadczenie w realizowaniu projektów 
wystawienniczych w przestrzenni publicznej (ponad wymagane dla spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu) i zostanie ona skierowana do realizacji zamówienia:  

Lp. 
Imię i nazwisko/ 
Pełniona funkcja 

Doświadczenie zawodowe 
 /opis projektu /nazwa / adres inwestycji 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania  
daną osobą 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

4. Podana powyżej cena brutto będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy i nie ulegnie 
zmianie. 

5. Jestem / nie jestem*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

6. Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom: (*) niepotrzebne skreślić 

Poz. 
Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

i jej udział wyrażony w % w stosunku do całego zamówienia 

1.  

2.  

3.  

7. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ  
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

..………….……………......…….... tel. ........................……, e-mail: ……………………………….. 

 



13   

 
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
1) rozporządzenie 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).  
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

................................................., dnia .......................................  

…............................................................ 
(podpis i pieczątka imienna przedstawi 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
* - niepotrzebne skreślić 
 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym 
status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do wzoru umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

INFORMACJE OGÓLNE 

I. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż, demontaż, ekspozycja oraz nadzór techniczny  
trzech (3) zewnętrznych instalacji wystawienniczych w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Wystawa 
zostanie zaprezentowana, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w trzech miastach  
w Polsce: Kraków, Gdańsk/Gdynia oraz Warszawa. Forma instalacji inspirowana jest „ścianami” z filmu 
animowanego pt. „Niezwyciężeni” (www.niezwyciezen-film.pl).  

Wykonawca zobowiązuje się przenieść prawo własności na Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, po 
zakończeniu realizacji umowy.  

Transport oraz przekazanie wystawy Zamawiającemu, będzie się odbywało bez dodatkowych kosztów  
odpowiednio w miastach w których będzie się odbywała ekspozycja. Zamawiający poda Wykonawcy 
dokładny adres, na 10 dni przed zakończeniem ekspozycji, pod który Wykonawca będzie zobowiązany 
dostarczyć wystawę w celu dalszego jej magazynowania przez Zamawiającego. 

Instalacja prezentowana będzie w dwóch konfiguracjach przestrzennych, będzie jednocześnie nośnikiem 
dwóch rozdziałów historii Polski: 

A. Odsłona A. II RP w przededniu wojny z przestrzenią wystawienniczą opisującą codzienne życie 
Polaków w klimacie narastającego zagrożenia ze strony Niemiec i Rosji. 

B. Odsłona B. Pod względem wizualnym, artystycznym oraz treściowym będzie poruszać tematyka 
historii dwóch totalitaryzmów: Rzeszy Niemieckiej oraz Rosji Sowieckiej. Jak również wybuch II 
wojny światowej oraz walkę Polaków o wolność z dwoma okupantami.  

Od strony technicznej (wersja A oraz wersja B) będzie to ta sama konstrukcja, inaczej jednak 
zakomponowana plastycznie i merytorycznie. Wystawa powinna być dostępna od lipca do końca 
października 2019 r. Odsłona A będzie prezentowana od lipca do 22 sierpnia 2019 r., odsłona B w 
przestrzeni publicznej ma się pojawić w nocy 23 sierpnia 2019 r w Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu 
i Komunizmu.  

Grupą docelową wydarzenia są wszystkie osoby, bez względu na wiek, zainteresowane historią, ze 
szczególnym uwzględnieniem turystów odwiedzających ww. miasta w Polsce.  

Cześć wystawiennicza w odsłonie A i odsłonie B zostanie merytorycznie przygotowana przez 
Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Produkcja 
paneli wystawienniczych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zadaniem Wykonawcy jest m.in. 
oświetlenie ekspozycji, w taki sposób, aby mogła być oglądana przez zwiedzających po zmroku. Dotyczy to 
paneli wystawienniczych wkomponowanych w bryłę instalacji (por. dokumentacja techniczna ścian 
załącznik nr 1, 2 i 3 do OPZ).  

Zamawiający przekaże niezbędne materiały graficzne i merytoryczne do realizacji powierzonych zadań 
Wykonawcy, który wygra postępowanie. Zamawiający wskaże miejsca ekspozycji oraz zadba o uzyskanie 
zgód. Po stronie Wykonawcy będzie zadbanie o podłączenie do źródeł energii elektrycznej, ubezpieczenie 
ekspozycji oraz zapewnienie niezbędnych napraw w przypadku uszkodzeń. 

Minimalny plac pod bryłę instalacji w odsłonie A wynosi 10,5m x 10,5m= ok. 110m2 

Minimalny plac pod bryłę instalacji w odsłonie B wynosi 12m x 10,5m=126m2 

II. Opis projektu 

Wszelkie informacje dotyczące opisu przedsięwzięcia, a także dokumentacja techniczna znajdują się  
w załącznikach nr 1, 2 i 3 do OPZ. 
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III. Harmonogram prac projektowych 

Montaż ekspozycji w odsłonie A:  ok 3 miesięcy od podpisania umowy.   

Ekspozycja w odsłonie A: do 22 sierpnia 2019 r. 

Demontaż ekspozycji w odsłonie A: 22 sierpnia 2019 (w nocy) 

Montaż ekspozycji w odsłonie B: 22 sierpnia 2019 (w nocy) 

Ekspozycja: od 23 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r.  

Demontaż: od 31 października 2019 r. do 05 listopada 2019 r. 

IV. Uwagi ogólne. 

A. Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa  otrzyma niezbędne materiały graficzne i merytoryczne 
do realizacji powierzonych zadań. 

B. Oczekuje się od Wykonawcy wypełnienia zadania przy użyciu komponentów, które są zgodne  
z wytycznymi materiałowymi i jakościowymi ze strony Zamawiającego. 

C. Zamawiający dostarczy Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa  treści tekstowe w języku 
polskim, zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez strony Harmonogramem prac. Zamawiający 
przewiduje możliwość uwzględnienia uwag i modyfikacji treści przez Wykonawcę po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przetłumaczenie niniejszych treści na język 
angielski oraz uzyskania akceptacji tłumaczeń przez Zamawiającego. 

V. Opis Rozwiązań funkcjonalno-materiałowych. 

Konstrukcja ścian oparta jest na kontenerach morskich 20', do których zamontowana zostanie konstrukcja 
stalowa stanowiąca powierzchnię ekspozycyjną. Elementy te tworzą bryłę wystawienniczą.  

Odsłona A 

Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją obok siebie i tworzą jedną spójną bryłę 
wystawienniczą. Powierzchnię ekspozycyjną stanowią płyty aluminiowo-kompozytowe tworzące płaską 
fasadę z każdej strony bryły.  

Główne treści ekspozycji nadrukowane są na płyty. W górnej części bryły umieszczone zostaną 
powiększenia zdjęć archiwalnych, które będą widoczne z daleka i będą przyciągać uwagę spacerowiczów 
stając się silnym znakiem w przestrzeni publicznej.  

W dolnej części bryły znajdą się treści ekspozycyjne (zdjęcia i teksty) umieszczone w pasie na wysokości 
wzroku dookoła bryły. Powierzchnia ekspozycyjna to pasy o rozmiarach 1m x 6m.  

Na lewej ścianie bryły w elewacji wmontowany jest telewizor z głośnikiem służący do wyświetlania filmu 
„Niezwyciężeni. Czas próby”.  

Odsłona B 

Dwa kontenery z nabudowaną konstrukcją stalową stoją osobno tworząc dwie niezależne bryły 
wystawiennicze. Stoją w odległości około 2,5 m od siebie tworząc pomiędzy „ścieżkę zwiedzania” 
ekspozycji. Bryły pokryte są modułami z blachy aluminiowej z nadrukowanymi na nie teksturami 
inspirowanymi ścianami z filmu „Niezwyciężeni”.  

Moduły zostaną powinny być poddane obróbce polegającej na pognieceniu i „oszpeceniu” faktury tak aby 
powstała nieregularna struktura. 

Moduły montowane są do konstrukcji stalowej. Wypełniają całą powierzchnię bryły wystawienniczej oprócz 
miejsc po dłuższych bokach obu ścian gdzie została zaprojektowana przestrzeni na ekspozycje treści 
historycznych. Będą one nadrukowane na gładkiej powierzchni płyt aluminiowo-kompozytowych.   

Powierzchnia ekspozycyjna to pasy o rozmiarach 1m x 6m, razem 4 szt., po 2 szt. na każdej ze ścian. 

Po lewej stronie bryły pokazującej Rzeszę Niemiecką jest wmontowany telewizor z głośnikiem służący do 
wyświetlania filmu „Niezwyciężeni”. Po wewnętrznej stronie ścian wmontowane są 2 szt. głośników 
umożliwiających stworzenie dźwiękowej warstwy ścieżki zwiedzania.  
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VI. Opis Techniczny instalacji „Ściany”  

1. Przeznaczenie.  

Całość ekspozycji (odsłona A i odsłona B) odbywa się w ramach akcji edukacyjnej poświęconej 80 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Ekspozycja ma być umieszczona w przestrzeni publicznej. 

2. Terminy.  

Ekspozycja odsłona A ma być pokazywana na 2-3 miesiące przed 23 sierpnia 2019.  

Ekspozycja odsłona B od 23 sierpnia 2019 do 31 października 2019. 

3. Pożądany efekt.  

Bryła wystawiennicza w obu odsłonach jest nośnikiem historii, opowiadającym historię „A”, a następnie 
historię „B”. Pojawienie się ekspozycji jak i zmiana formy i treści powinna dokonać się w ciągu 1 dnia/nocy. 

4. Opis rozwiązania ekspozycyjno-architektonicznego.  

4.1 Podstawowe dane gabarytowe.  

4.1.1. Odsłona A: 5,4x6,4x5,2±0,05m.  

4.1.2. Odsłona B: 8x6,40x5,2±0,10m. Gabaryty podane wraz z przejściem pomiędzy 2 bryłami 
wystawienniczymi, przejście ok. 2,5m. 

4.2 Konstrukcja.  

Konstrukcja „ścian” oparta na kontenerach morskich 20'. Do kontenerów montuje się konstrukcje stalowe 
składające się z pionowych słupów i poziomych profili wraz z elementami łącznikowymi. Konstrukcja 
stalowa służy do mocowania obudów (w tym powierzchni ekspozycyjnych) do obu Odsłon. Razem 
(konstrukcja i obudowy) tworzą bryły wystawiennicze o żądanych gabarytach w obu odsłonach. 

4.2.1 Konstrukcja, Odsłona A: Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją równolegle 
stykając się  dłuższymi bokami stroną. Tworzą jednolitą bryłę wystawienniczą.  

4.2.2 Konstrukcja, Odsłona B: Dwa kontenery obudowane konstrukcjami stalowymi stoją osobno i 
równolegle w stosunku  do siebie swoją dłuższą stroną tworząc przejście pomiędzy bryłami 
wystawienniczymi o szerokości około 2,5m.  

4.3. Obudowa konstrukcji. 

4.3.1. Odsłona A. Obudowa składa się z paneli elewacyjnych i dachowych. Panele z przodu są białego koloru, 
są gładkie. Na całej powierzchni obudowy jest możliwość nadruku w technologii UV.  

4.3.2. Odsłona B. Obudowy do każdej z dwóch brył wystawienniczych składają się z paneli elewacyjnych, 
dachowych i ikonografii. Panele elewacyjne mają nierówną powierzchnie zrobioną z blachy która jest 
pognieciona i nieregularna  w celu wzmocnienia efektu wizualnego nadrukowanej na niej tekstury ścian, jaka 
występuje w filmie. Panele ikonografii stanowią tzw. pasy umieszczone po lewej i prawej stronie każdej z 
brył, są białe i gładkie. 

4.5 Emisja filmów i dźwięków. 

4.5.1 Odsłona A. Telewizor 1szt. z wyświetlanym filmem jest umieszczony na lewym boku lewej bryły 
wystawienniczej.  

4.5.2 Odsłona B. Telewizor 1szt. z wyświetlanym filmem jest umieszczony na lewym boku lewej 
(nazistowskiej) bryły wystawienniczej. Głośniki są umieszczone na prawym boku lewej (nazistowskiej) 
bryły wystawienniczej i są skierowane do przejścia pomiędzy ścianami. 

5. Opis rozwiązań konstrukcyjnych. 

5.1 Kontenery. Kontenery morskie 20' - 2szt. Do każdego kontenera zgodnie z rysunkami technicznymi 
dospawane są elementy montażowe ze stali kortenowskiej. Do tych elementów montuje się pionowe słupy 
stalowe. 

5.2 Konstrukcja stalowa. Pionowe słupy stalowe w przekroju 40x40x3mm, długość 5200mm. Na górze słupy 
pionowe są połączone stalowymi poprzeczkami dookoła konstrukcji za pomocą łączników. Po skręceniu 
konstrukcji w miejscach zgodnych z dokumentacją techniczną zamocować pręty stalowe. Słupy pionowe w 
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odpowiednich miejscach mają dospawane blaszki stalowe do których są przykręcane profile Z. Profile Z 
montuje się w poprzek. Na profile Z od góry nadziewane są panele obudów obu Odsłon A i B. 

5.3 Obudowa konstrukcji.   

5.3.1 Odsłona A. Obudowa składa się z paneli elewacyjnych i dachowych. Na całej powierzchni obudowy 
jest możliwość  nadruku w technologii UV. 

a) Panele elewacyjne. Po 8 szt. z każdej strony bryły (razem 32 szt.) są umieszczone poziomo. Panele są 
wykonane z płyt aluminiowo- kompozytowych 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu. 
Panele z przodu są białego koloru i są gładkie. Za pomocą systemu zaczepów panele obudowy montuje 
się do poziomych elementów stalowych konstrukcji oraz łączy ze sobą. 

b) Panele dachowe. Po 8 szt. paneli dachowych. Panele dachowe są wykonane z płyt aluminiowo-
kompozytowych 3mm. i nie mają systemu zaczepów montuje się je do konstrukcji stalowej za pomocą 
blachowkrętów. 

5.3.2 Odsłona B. Obudowa do każdej bryły wystawienniczej składa się z paneli elewacyjnych, dachowych 
i ikonografii.  

Panele elewacyjne przód/tył. Po 6 szt., są umieszczone pionowo, z nadrukowaną teksturą ścian z filmu. 
Panele elewacyjne bok lewy i prawy. Umieszczono pionowo 14 szt. paneli z teksturą ścian z filmu. Panele 
są wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu. System 
zaczepów ma być czarnego koloru. Za pomocą systemu zaczepów panele obudowy montuje się do tych 
samych, co w odsłonie A poziomych profili konstrukcji stalowych oraz łączy ze sobą. Panele z przodu mają 
na stałe przyklejoną dodatkową  warstwę blachy aluminiowej o grubości 0,5mm. Blacha ma nieregularną, 
pogniecioną powierzchnię aby wzmocnić efekt wizualny nadrukowanej na niej tekstury ścian. Kolejność 
wykonania paneli: druk w technologii UV na blachę, następnie pogniecenie blachy, następnie przyklejenie 
jej do panelu z przodu.  

Panele dachowe. Po 8 szt. paneli dachowych. Panele są wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych o 
grubości 3mm i nie mają systemu zaczepów. Montuje się je do konstrukcji stalowej za pomocą 
blachowkrętów. Panele z przodu są białego koloru, są gładkie. Mają nadruk odpowiedniej tekstury ścian z 
filmu w technologii UV.  

Panele ikonografia. Ikonografie drukuje się bezpośrednio na panele w technologii UV. Panele są 
umieszczone na każdym z dłuższych boków obu brył. Na każdym boku po 2 szt. Panele umieszczone są obok 
siebie, tworząc tzw. pas. Ikonografie umieszczono na każdej z brył z jej lewego i prawego boku. Każdy bok 
mieści 2 szt. paneli. Na jednej bryle mieszczą się 4 szt. paneli. Panele są z płyt aluminiowo-kompozytowych 
o grubości 3mm z doklejonym systemem zaczepów od tyłu. Przód paneli jest biały i ma gładką powierzchnie. 
Montuje się je do profili stalowych poziomych. Bezpośrednio na panel drukuję się w technologii UV 
ikonografie z wystawy Odsłona B. 

6. Opis rozwiązań materiałowych. 

6.1 Kontener. Kontenery morskie 20' muszą być nowe i spełniać normy ISO. Dospawane elementy muszą 
być ze stali kortynowskiej, następnie pomalowane na kolor kontenera. Wymagane parametry kontenera: 

 Długość zew.: 6.058m 

Szer. zew.: 2.430m 

Wys. zew.: 2.591m 

Wymiar wrót: 2.286m  

Waga kontenera: 2200 kg 

6.2 Konstrukcja stalowa. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej muszą być wykonane zgodnie z załączoną  
dokumentacją techniczną. Stal ocynkowana.  

6.3 Obudowa Odsłona A. Aluminiowe płyty kompozytowe muszą być o grubości 3mm (0,21) mat/alu 
biały/alu szerokości  minimum 1500mm. Wszystkie krawędzie są cięte z aluminiowych płyt kompozytowych 
muszą być estetycznie obrobione. Klej do aluminium: zalecany 2-składnikowy klej epoksydowy reaktywny 
albo spełniający parametry: 
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 Wytrzymałość na ścinanie min.: 18 N/mm² (warunki: zgodnie z DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 

0,2 mm prześwitu, 20°C). 

 Odporność na temperaturę i czynniki atmosferyczne. 

 Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu. 

 Zgodność z obowiązującymi normami. 

6.4 Obudowa Odsłona B. Aluminiowe płyty kompozytowe grubości 3mm (0,21) mat/alu biały/alu 
szerokości minimum 1500mm. Klej do aluminium: zalecany 2-składnikowy klej epoksydowy reaktywny 
albo spełniające parametry: 

 Wytrzymałość na ścinanie min.: 18 N/mm² (warunki: zgodnie z DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 

0,2 mm prześwitu, 20°C) 

 Odporność na temperaturę i czynniki atmosferyczne 

 Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu 

 Zgodność z obowiązującymi normami. 

Blacha aluminiowa. Blacha aluminiowa gładka, tzw. czyste/niestopowe aluminium. W arkuszach 
dopasowanych do rozmiarów paneli odsłona B, grubość 0,5mm. Zgodność z obowiązującymi normami. 

7. Spis wyposażenia multimedialnego. 

7.1. Telewizor – 1szt. Telewizor musi być fabrycznie nowy, przekątna ekranu 24", zewnętrzna obudowa 
ekranu nie może przekraczać grubość 6cm. Inne przybliżone parametry: 

• Typ telewizora: LED 

• Format HD: Full HD lub 4K 

• Rozdzielczość ekranu min (px): 1920 x 1080 

• Liczba złączy HDMI: 2 

• Liczba złączy USB min: 1 

• Odświeżanie obrazu: 200 Hz 

• Standard kodowania: MPEG-4 

• Standard VESA: 75 x 75. 

7.2. Głośniki – 2szt. Głośniki muszą być fabryczne nowe, zewnętrzne o przybliżonych parametrach: 

• Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1”) 

• Przetwornik średnio-niskotonowy:133 mm (5.25”) 

• Moc: min 180 W 

• Wymiary (W x S x G): 24.4 x 18.5 x 16.3 cm 

7.3. Wzmacniacz – 1szt. 

• Kanały: min 1 

• Strefy: min 1 

• Moc znamionowa RMS: min 30 W 

• Wejścia: 5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, niesym.) 

• Korektor niskie: tak 

• Korektor wysokie: tak 

• Pasmo przenoszenia: 20-15000 Hz 

• Stosunek S/N: 72 dB (mic) 85 dB (aux) 



19   

• Zasilanie: 230 V~/50 Hz/100 VA 24 V DC/2.5 A 

• Napięcie zasilające: ~230 V 

• Alternatywne napięcie zasilania: DC24 V 

• Dopuszcz. temp. otoczenia: 0-40 °C 

• Wymiary (W x S x G): max 320 x 95 x 245 mm 

8. Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z ekspozycji. 

8.1 Odsłona A. Wolnostojąca bryła wystawiennicza w przestrzeni publicznej z dostępem bez ograniczeń dla 
osób poruszających  się na wózkach oraz osób z innymi niepełnosprawnościami. 

8.2 Odsłona B. Dwie wolnostojące bryły wystawiennicze w przestrzeni publicznej z dostępem bez 
ograniczeń dla osób poruszających  się na wózkach oraz osób z innymi niepełnosprawnościami. Odstęp 
pomiędzy bryłami wystawienniczymi około 2,5m. 

9. Ochrona przeciwpożarowa. 

9.1 Kwestie przeciwpożarowe. Wszystkie użyte materiały muszą być niepalne.  

9.2 Wszystkie przewody elektryczne idące na zewnątrz bryły wystawienniczej muszą być w osłonie i 
spełniać normy przewodów zewnętrznych oraz powinny być prowadzone w progach kablowych 
odpowiedniej długości i być bezpieczne zgodnie z obowiązującymi normami. 

9.3 Wszystkie przewody elektryczne idące wewnątrz bryły wystawienniczej powinny być w osłonie i 
spełniać normy przewodów zewnętrznych. Łączniki przewodów elektrycznych muszą być wodoodporne i 
spełniać normę IP68 albo być schowane w puszce hermetycznej. 

10. Informacje dodatkowe 

10.1 Za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji zadania (np. podczas któregoś z transportów, montażu lub 
demontażu) i czasu trwania ekspozycji odpowiada Wykonawca. W przypadku uszkodzenia podczas 
ekspozycji i/lub transportu, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy elementów wystawy, bądź 
wymiany na nowe elementy, o identyczne bądź równoważne (np. o nie gorszym wyglądzie w przypadku 
systemu ekspozycyjnego) na koszt własny Wykonawcy. 

10.2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w okresie trwania umowy ubezpieczenia OC. 

10.3 Wszelkie zgody i pozwolenia właściwych organów administracji publicznej lub służb niezbędne do 
realizacji posadowienia instalacji wystawienniczej „Ściany” w zgodzie z przepisami prawa, leżą po stronie 
Zamawiającego.  

DEMONTAŻ 

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu całości ekspozycji najpóźniej do dnia 05.11.2019 r., przy czym 
przewidywany termin zakończenia ekspozycji to dzień 31 października 2019 r. Przez demontaż 
Zamawiający rozumie przywrócenie miejsca posadowienia ekspozycji do stanu sprzed jej montażu.  

MIEJSCA POSADOWIENIA INSTALACJI WYSTAWIENNICZEJ 

Zamawiający wskazuje miejsca posadowienia instalacji wystawienniczej: 

Warszawa: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

Kraków: Zamawiający wskaże konkretną lokalizację przed podpisaniem umowy; 

Gdańsk/Gdynia: Zamawiający wskaże konkretną lokalizację przed podpisaniem umowy. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 
ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986). 
 
 

reprezentując  Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) /  
oraz podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego) / oraz podwykonawcę (nazwa podwykonawcy)* 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Kompleksową organizację wystawy plenerowej 
w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

      -   spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII SIWZ 

lub  

- **) polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie 

następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
.............................................................. dnia ...................................... 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

**) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 
 

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)/ oraz podmiot trzeci (nazwa Podmiotu 

trzeciego)/oraz podwykonawcę (nazwa Podwykonawcy)* 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

Kompleksową organizację wystawy plenerowej 
w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 
................................................ dnia ................................. 
                    

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
**) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…..…………………………………………………………………………………………………………… 

*właściwe podkreślić 

**niepotrzebne skreślić 

 
................................................ dnia ................................. 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 
Lp. Przedmiot zamówienia, zawierający informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania 

warunku określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 
Wartość 

zamówienia 
brutto 

Daty wykonania 
usługi (od - do) 

Nawa i adres 
odbiorcy usługi 

(Zamawiającego) 

1 

 Opis wykonanej usługi (należy wskazać i opisać wykonanie konkretnej instalacji 
wystawienniczej): 

………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………….…….…………
………………………………………………………………………….……….………………
……………………………………………………………….…………………………………. 
 

 W zakres ww. usługi wchodziły elementy multimedialne (zaznaczyć właściwe): 
 TAK 
 NIE 

 Miejsce wykonania instalacji wystawienniczej (należy wskazać miejsce w przestrzeni 
publicznej): 

…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 Ww. usługa obejmowała przeprowadzanie eventu promocyjnego, w tym key visual 

(zaznaczyć właściwe): 
 TAK 
 NIE 

 Ww. usługa obejmowała organizację przestrzeni wystawy, nadzór nad przygotowaniem 
i ustawieniem instalacji, a następnie jej demontażem (zaznaczyć właściwe): 

 TAK 
 NIE 
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Lp. Przedmiot zamówienia, zawierający informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania 
warunku określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Daty wykonania 
usługi (od - do) 

Nawa i adres 
odbiorcy usługi 

(Zamawiającego) 

2 

 Opis wykonanej usługi (należy wskazać i opisać wykonanie konkretnej instalacji 
wystawienniczej): 

………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………….…….…………
………………………………………………………………………….……….………………
……………………………………………………………….…………………………………. 
 

 W zakres ww. usługi wchodziły elementy multimedialne (zaznaczyć właściwe): 
 TAK 
 NIE 

 Miejsce wykonania instalacji wystawienniczej (należy wskazać miejsce w przestrzeni 
publicznej): 

…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 Ww. usługa obejmowała przeprowadzanie eventu promocyjnego, w tym key visual 

(zaznaczyć właściwe): 
 TAK 
 NIE 

 Ww. usługa obejmowała organizację przestrzeni wystawy, nadzór nad przygotowaniem 
i ustawieniem instalacji, a następnie jej demontażem (zaznaczyć właściwe): 

 TAK 
 NIE 
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Lp. Przedmiot zamówienia, zawierający informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania 
warunku określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Daty wykonania 
usługi (od - do) 

Nawa i adres 
odbiorcy usługi 

(Zamawiającego) 

3 

 Opis wykonanej usługi (należy wskazać i opisać wykonanie konkretnej instalacji 
wystawienniczej): 

………………………………………………………………………………………….….……

………………………………………………………………………………….…….…………

………………………………………………………………………….……….………………

……………………………………………………………….…………………………………. 

 W zakres ww. usługi wchodziły elementy multimedialne (zaznaczyć właściwe): 
 TAK 
 NIE 

 Miejsce wykonania instalacji wystawienniczej (należy wskazać miejsce w przestrzeni 
publicznej): 

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………. 

 Ww. usługa obejmowała przeprowadzanie eventu promocyjnego, w tym key visual 
(zaznaczyć właściwe): 

 TAK 
 NIE 

 Ww. usługa obejmowała organizację przestrzeni wystawy, nadzór nad przygotowaniem 
i ustawieniem instalacji, a następnie jej demontażem (zaznaczyć właściwe): 

 TAK 
 NIE 

 

   

W załączeniu dowody potwierdzające, że wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie. 
 
.............................................................. dnia ......................................                     

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 4 do wzoru umowy 

 
W Y K A Z  O S Ó B  S K I E R O W A N Y C H  D O  R E A L I Z A C J I  Z A M Ó W I E N I A  

 

Imię i nazwisko  
Pełniona  
funkcja 

Opis doświadczenia zawierający informacje  
niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale  

VII ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
wymienioną 

osobą  

 Kierownik  
zespołu 

 Doświadczenie zawodowe (należy określić liczbę lat): ………………… lat 

 Doświadczenie w zakresie wykonania projektów wystawienniczych w przestrzeni 
publicznej (należy wskazać i opisać wykonanie konkretnego projektu): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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Imię i nazwisko  
Pełniona  
funkcja 

Opis doświadczenia zawierający informacje  
niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale  

VII ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
wymienioną 

osobą  

 

Członek  
zespołu  

ds. kreacji  
i produkcji 

 Doświadczenie zawodowe (należy określić liczbę lat): ………………… lat w pracy nad 
wydarzeniami kreatywnymi w tym przygotowaniem, produkcją instalacji wystawienniczych w 
przestrzeni publicznej. 

 Opis doświadczenia (należy wskazać wykonanie konkretnych wydarzeń kreatywnych oraz 
opisać zakres przygotowania, produkcji instalacji wystawienniczych w przestrzeni publicznej): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Imię i nazwisko  
Pełniona  
funkcja 

Opis doświadczenia zawierający informacje  
niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale  

VII ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
wymienioną 

osobą  

 

Członek  
zespołu  

ds. kreacji  
i produkcji 

 Doświadczenie zawodowe (należy określić liczbę lat): ………………… lat w pracy nad 
wydarzeniami kreatywnymi w tym przygotowaniem, produkcją instalacji wystawienniczych w 
przestrzeni publicznej. 

 Opis doświadczenia (należy wskazać wykonanie konkretnych wydarzeń kreatywnych oraz 
opisać zakres przygotowania, produkcji instalacji wystawienniczych w przestrzeni publicznej): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ww. osoby posiadają wymagane w SIWZ kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

................................................ dnia ................................. 
................................................................... 

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA (wzór) 

W dniu ………………………………. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, NIP: 525-21-80-487, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

................................................................. 

a, 

............................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

................................................................. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2 umowy. 

§2 
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, montaż, demontaż, ekspozycja oraz nadzór techniczny 3 
zewnętrznych instalacji wystawienniczych w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Wystawa zostanie 
zaprezentowana, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w trzech miastach w Polsce: Kraków, 
Gdańsk/Gdynia oraz Warszawa. Forma instalacji inspirowana jest „ścianami” z filmu animowanego  
pt. „Niezwyciężeni” (www.niezwyciezeni-film.pl). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1: 

1) według projektu Wystawy,  

2) pod nadzorem autorskim twórców projektu Wystawy, wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania wystawy, będącej częścią 
ekspozycji w formie plików graficznych, drogą elektroniczną w terminie do 30 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy.  

4. Wykonawca dostarczy niezbędne materiały związane z wykonaniem instalacji wystawienniczych  
w dwóch wariantach konstrukcyjnych do lokalizacji, wskazanych przez Zamawiającego w załączniku  
nr 2 do umowy. Transport materiałów, montaż i demontaż przedmiotu umowy, będzie realizowany przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

5. Wykonanie ww. przedmiotu umowy zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, podpisanym 
przez obydwie Strony. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności wykonanych instalacji 
wystawienniczych bez dodatkowych kosztów, po zakończeniu realizacji umowy. Przeniesienie prawa 
własności nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §8 ust. 3. 

§3 
TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do dnia 05.11.2019 r. (szczegółowy 
harmonogram poszczególnych etapów prac określa załącznik nr 2 do umowy – Opis przedmiotu 
zamówienia). 
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§4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, zgodnie  
z Kodeksem Cywilnym. 

2. Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych 
uszkodzeń instalacji wystawienniczej w wykonanym przedmiocie umowy, bez prawa do odrębnego 
wynagrodzenia.  

3. Czas reakcji na naprawę zgłoszonych uszkodzeń instalacji wystawienniczej wynosi ………… dni 
od momentu zgłoszenia telefonicznie na nr tel.  kom. ……………… lub mailowo na adres 
…………………………………  

§5 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 oraz załączniku nr 2 do umowy 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości: 

………………………..zł brutto (słownie: ……………), w tym należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie  wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy,  
w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cła, koszty transportu, rozładunku,  montażu  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demontażu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że cena nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.  

§6 
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG   

1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy są:  

…………………………tel., ………………… , adres e-mail …………….. 

…………………………tel., ………………… , adres e-mail …………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest:  

…………………………tel., ………………… , adres e-mail …………….. 

3.    Powiadomienie o ewentualnych uszkodzeniach instalacji wystawienniczej nastąpi telefonicznie na nr 
tel.  kom. ……………… lub mailowo na adres …………………………………  

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 1 terminy transportu wystawy  
z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy we wskazane miejsca, o których mowa w 
załączniku nr 2 w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 
odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub w części jeżeli: 

1) wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpiło wadliwie i mimo upływu wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu, nie dokonał on zmiany sposobu jego wykonania; 

2) termin transportu nie był z nim uprzednio uzgodniony; 

3) pracownicy Wykonawcy odmówią instalacji  przedmiotu umowy we wskazanym miejscu. 

6. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca. Do faktury 
Wykonawca dołączy oryginały podpisanych przez Strony protokołów odbioru (wzór załącznik nr 3 do 
umowy). 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po demontażu przedmiotu umowy w odsłonie B  
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według harmonogramu określonego w załączniku nr 2 do umowy oraz podpisaniu protokołu odbioru 
przez obie strony.  

8. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę będącą przedmiotem umowy za pomocą osób 
wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Imienny wykaz pracowników, wyznaczonych do realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 4 do 
umowy. W przypadku zmiany pracowników Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym 
Zamawiającego co najmniej 3 dni przed podjęciem pracy przez nowe osoby i uzyskać jego zgodę na 
dokonanie tych zmian. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faksem lub mailem  
w ciągu 1 dnia, od daty uzyskania zgody Zamawiającego, zaktualizowanego wykazu pracowników. 
Zmiana pracowników, wyznaczonych do realizacji zmówienia nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
formy aneksu. Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, muszą 
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

§7 
POLISA OC 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą 
niż 500 000,00 zł. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni ważność polisy przez okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży dokument, o którym mowa w ust. 1. 

§8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych usług na 
podstawie protokołów częściowych odbioru oraz faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (oddzielnie dla każdego miasta), za zrealizowanie: 

1)  odsłony A (montaż, ekspozycja oraz demontaż) do kwoty 40% wynagrodzenia, o którym mowa  
 w  § 5 ust. 1; 

2) odsłony B (montaż, ekspozycja oraz demontaż) do kwoty 40% wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 5 ust. 1. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 20% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 nastąpi po wystawieniu faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego  podpisanego 
przez obie strony niniejszej umowy nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca dołączy do faktur oryginały podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru, 
odpowiednio częściowych oraz końcowego.  

5. Otrzymana przez Zamawiającego faktura, do której nie będzie dołączony odpowiedni, kompletnie 
wypełniony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, zostanie odesłana Wykonawcy celem 
uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie będzie 
stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych, ani nie będzie traktowany jako pozostawanie 
przez niego w zwłoce. 

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych w następujących wypadkach i wysokości: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w montażu 
ekspozycji w odsłonie B w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w §5 ust. 1;  

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, o której mowa w §5 ust. 1 w przypadku stwierdzenia wad fizycznych przedmiotu 
umowy -  naliczane odrębnie za każdą wadę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §5 ust. 1, z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku,  
o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Kary wzajemnie się nie wykluczają. 

§10 
WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) likwidacji, lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny 
zajęcia majątku Wykonawcy;  

2) nie wykonania umowy w terminie ustalonym w §3; 

3) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu nie dokonania zmiany przez Wykonawcę sposobu wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile jest to możliwe w danych okolicznościach,  przy 
udziale drugiej Strony sporządzony będzie protokół wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze stanem 
faktycznym na dzień odstąpienia. 

5. Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za zrealizowaną do chwili złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy część przedmiotu umowy. 

§11 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144  Pzp. 

2. Strony ustaliły, że dokonanie istotnych zmian umowy możliwe jest wyłącznie w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego w szczególności zmiany daty organizacji wystawy; 

2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową. 

Siła wyższa rozumiana jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), 
nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje oraz nie może zapobiec jego skutkom, 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Termin "siła wyższa" nie 
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obejmuje sytuacji, którym można było zapobiec wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska Za silę wyższą 
nie uznaje się między innymi: brak środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie zobowiązań przez 
jego kontrahentów lub podwykonawców. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego 
powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania 
możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać 
pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do 
powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. Nie można 
powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak  
i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa 
powyżej. 

§12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy stanowią załączniki wymienione poniżej: 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy 

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 

- Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

- Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Warszawa, dnia ……………………….. 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  (wzór) 

W dniu ……….. zrealizowano dla Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu niżej wymieniony przedmiot zamówienia: 

Pozycja Nazwa  przedmiotu zamówienia Ilość 

   

Pozycja  Odbiór częściowy / końcowy (opis) ilość 

   

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 
 
 
 
 
 

              ………………………………………………..                              ……………………………………………… 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
                                                                                                            Załącznik nr 5 do wzoru umowy 

Klauzula informacyjna 
Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 
7, 

2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres 
e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego: „Kompleksową organizację wystawy plenerowej”, BAG-15/19, 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest  niezbędne 
do wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną lub  do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 
1986), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
2016.1764) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez 
Administratora danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,  
a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego –  
w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6)  

a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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,  
w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  
lit. c RODO.  


